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 ال ينطبق  ).(
 
 

  

http://www.pcbs.gov.ps/


PCBS 2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PCBS 2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

   

 قائمدة المحتويدات
 

 الصفحة  الموضوع
   

 تقديم 
 

 
 17 تحت االحتاللالقدس  الفصل األول:  

   

 23 السكان الفصل الثاني:
   

 29 اإلحصاءات الحيوية الفصل الثالث:
   

 39 الصحة الفصل الرابع:
   

 47 العمل الفصل الخامس:
   

 57 المعيية معايير الفصل السادس:
   

 65 التعليم الفصل السابع:
  

 79 الثقافة الفصل الثامن:
  

 83 مجتمع المعلومات الفصل التاسع:
  

 87 المباني  الفصل العاشر:
  

 93 المساكن  عشر: الفصل الحادي
  

 99 الزراعة عشر: الثانيالفصل 
  

 103 المصادر الطبيعيةو  البيئة عشر: الثالثالفصل 
  

 113 المنيآت عشر: الرابعالفصل 
  

 119 الحساتات القومية عشر: الخامسالفصل 
  

 123 األسعار واألرقام القياسية عشر: السادسالفصل 
  

 129 النقل واالتصاالت عشر: السابعالفصل 
  

 135 اإلنياءات :الثامن عشرالفصل  
  

 139 الصناعة :التاسع عشرالفصل 
  

 143 السياحة :العشرون الفصل 
  

 149 الخدمات والعشرون: الحاديالفصل 
  

 153 التجارة الدازلية والعشرون: الثانيالفصل 
  



PCBS 2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

   

 157 المرصودة التجارة الخارجية والعشرون: الثالثالفصل 
  

 161 االنتهاكات اإلسرائيلية والعشرون: الرابعالفصل 

 163 االستيطان ومصادرة األراضي 1.25 
 165 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 2.25 
 166 االعتقال واالبعاد 3.25 
 167 الشهداء 4.25 
 168  المبانيهدم  5.25 
 169 المسجد االقصى المبارك 6.25 

  

 171 موضوعات زاصة والعشرون: الخامسالفصل 
  

 179 المفاهيم والمصطلحات والعشرون: السادسالفصل 
  

 191 المصادر 
  

 
 
 
 
 
 

  



PCBS 2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

   

 المقدمة
 

نظـــراأل ليهميـــة السياســـية والدينيـــة والوونيـــة للقـــدس موقعـــاأل ورمـــزاأل وتاريخـــاأل وجغراييـــا، فقـــد أفـــرد الجهـــاز المركـــزي ليحصـــاء 
الفلســطيني برنامجــاأل إحصــائياأل متخصصــاأل بشــ ون القــدس، حيــث يقــوم هــ ا البرنــام  علــى تجميــع االحصــاءات الرســمية فــي 

صادية والجغرايية وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها في كتـاب جـامع هـو مختلف المجاالت السكانية واإلجتماعية واإلقت
 كتاب القدس اإلحصائي السنوي. 

 
يســتند عمــل برنــام  إحصــاءات القــدس علــى جمــع البيانــات اإلحصــائية مــن مصــادرها األوليــة والثانويــة بالتعــاون مــع عــدد 

سة البيانات وتقيـيم منهجيتهـا العلميـة ومعالجتهـا ونشـرها، كبير من الم سسات الوونية في مختلف المجاالت، حيث يتم درا
ومـن خــالل هــ ا البرنــام  نحــاول تــوفير أكبــر قــدر مـن المعلومــات اإلحصــائية حــول مجــاالت الحيــاة المختلفــة فــي محافظــة 

ــة فــي المرا بــة اإلحصــائية فــي محافظــة  القــدس والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا عبــر الــزمن إلســتخدامها كــلداة معلوماتيــة فعال
 القدس. 

 
من كتاب القدس االحصائي السنوي، وذلك رغم التعقيدات والعوائق العديدة في  والعشرون  الرابعيسرنا ان نقدم العدد 

 توفير البيانات اإلحصائية الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بلسره. 
 

، باإلضافة الى احصاءات مختلفة حول الواقع السكاني واالجتماعي عاصمة الدولةيستعرض ه ا الكتاب واقع القدس 
والجغرافي واالقتصادي.  كما يعرض أبرز المعطيات حول االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة القدس بما فيها االستيطان 

 ومصادرة بطاقات الهوية المقدسية.  المبانيومصادرة االراضي وهدم 
 

نلمل أن يشكل ه ا الكتاب مرجعاأل إحصائياأل هاماأل، ومصدراأل وافراأل للمعلومة حول القدس عاصمتنا األبدية، ويعزز قدرة 
 الُمَخِطط الفلسطيني وجميع المهتمين والباحثين في جهودهم الرامية الى تجسيد السيادة الفلسطينية على القدس. 

 
 

 ولي التوفيق،،،وهللا 
 

 2022، حزيران
 عال عوضد.

 الجهاز ةرئيس
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 األولالفصل 
 

  القدس تحت االحتالل



PCBS القدس تحت االحتالل                                                                        2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي  

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PCBS القدس تحت االحتالل                                                                                      2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                            

 

 19 

 مقدمة
أامددد  ندددن ن  تأتددد   وناا تددد   و ملختتددد  الم عالمدددّ  نتددد  ّو القدددمد نم عدددّ  اسالمدددّ الدددةنالمّ   للالمدددّ  تكتدددّ ّتهدددفخعالّ  ن تهددده   م

 تالدو  وقال ندّ اللهدال  لدت صدل     تالدو و  تد   ولدا القتتتدخن ون دار الالدكلّنتبط الدما ا   الهدل وتّ   والاوحالمّ.  القمد
  قتدل اللدخة  3000لدعّ   تا  م الختكلخخن وم  نن ال ع  اخخن ال اب   ُ ِعَختالقمد نن اللمن القمالّ ّ  ال  ل الهةم.  

حكصددا  القددمد ند    اقددل  ددن نلدد  و  دداتن و  حخد  مكملددت . ومد  اللكقددل الددنو نااددك يلالدو ملالددل األندد  وال  دد  ا 
 نص ئصت  وحخكتتت .  ن  للت  و ناة  ول عت  صلم  ّ  ومو ملالل ن  و   نغخخا 

 

     شددداق خ ونفدددك   دددا  35° 30′ 0″و ″0 ′4° 35نقدددل ن  ّادددّ القدددمد ولدددط ال دددفّ الغاسالدددّ   دددلن نفدددك   دددكل 
% نددن 6.1ّ ون دد ل مددنم اللهدد ح 2كدد  345شددل  خ.  وستغددت نهدد حّ ن  ّاددّ القددمد   ″0 53′ 31°و 0″ °43′ 31

)حهده التقهدالل    نمل د خ  50% نن نه حّ ّتهفخن.  وتتتغ  دم  نمل د   ن  ّادّ القدمد 5.7نه حّ ال فّ الغاسالّ و
 (.  2017ا  ا تّ لتت ما  ال  م لته  ن والله كن واللع    

 

م  ن لدف  الب دا   خعلد   نفدط اقفدّ نقدل ّد   دخن التدك ة  826نقل   تا اقفّ ّ  ن  ّاّ القمد ّ  الفك  وس  نف ع 
م  دن  778.   ند  ّد   خدت اللقدمد ّت تتدا قت دّ  اوو    تدا اقفدّ والتد  نانفدل  ن لف  الب دا م 610"لتكان" ب  نف ع 

 م  ن لف  الب ا.  622 نف  و لف  الب ا  ّ  حخن  نفط اقفّ نقل ّ  ال ام ال اتف وا
 

 أسماء القدس عبر التاريخ
للخت القمد   صلّ ّتهفخن ب  اا  األلل ء الت  اقتاات بألل ء التع ة  و الغد اة  والتد   عدم الت اا دت   تتدخن  ن لتد  

ل د ل   ومدنا نن اللملك   ند  ا فالدو التد  تد لما لدالو  مدنم األلدل ء و    ّد  و د ئع ولدمة   م دمة ّد  نأتتد   ا د ء ا
نأتتددد  ال  ددد  ا   تدددا القدددمد كلددد   ت ددد  ندددن ندددةل األلدددل ء ال ع  االدددّ والف  لدددالّ والخكا االدددّ والاون االدددّ  صدددااع ؤكدددم 

ن   ع ء "حصن  تكد" الدنو مدك القدمد ّد   صداا  ال   دا  مدنا  ّّلعن لتّ آ ف لع  واإللةنالّ لتنم اللم عّ اللقملّ
ا داف التد  تد لدو نًدخةخ ندن حخد  ككادو نكق د خ بلدمف ا لدتتماف كلكقدل وح د  ة ا ل  النو لو ندن الدااخن الللخد  ند  لد  

 ل   ا  خ. إوحتا ك
 

 :برز األسماء التي سميت بها القدسومن أ
 حصن  تكد: اهبّ يلا الختكلخخن. .1
  تكد: اهبّ يلا الختكلخخن. .2
  اوش ل : ش ل  اإللو ال ع  ا  ن ع م الهةم. .3
 الهةم.ل  كع  ا  ا ع  ااو ل ل :  .4
 .ل  كع  ا  وت ع  الهةمال لال :  .5
 . ا  وت ع  الهةمل  كع اش لال :  .6
 نم عّ  او : اهبّ يلا العت   او . .7
 نم عّ  . .8
 شتال : ّ   تم الهخم اللهال  و   ذكام  ّ  اإلامخل. .9

 ا  وش ل : ّ  ال ت ب   ال ع  االّ القمالّ. .10
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 )ا  وش ل (.ل  يّاام  ن اتف لةل  ال ع  ا  امخاو ال :  .11
التخاوغتالفالددّ  لددلخت ب لتغددّ اللصدداتّ والتغددّ ادد   ختدد : لددلخت لددمف الفاا عددّ ون اتددف لةلدد  ال ع دد ا  ول ددن م ددنا .12

 آاناك.
 م حخ  ك ات ن ت ا لت ل   الاون ا . 135ا تال  كتختك لخع : ا ل  األول لإلنتاا ك  الاون ا  مم  ت ن   م  .13
  خت اللقمد. .14
 القمد ال اتف. .15

 

نًدددل: اافدددن  نم عدددّ األاتددد    نم عدددّ الك اددد ن   ال ددد ل  دددم ندددن األلدددل ء التددد  حلتتتددد  القدددمد نددد  قتدددل ال صدددا ي ددد ّّ لت م
ل  نختك   كاف  ااتكنال .    تكلتك  اك نهتك  اك  الهةم  اك  الغهع  ا  ة  كختّ  ا ت او  مبهت    ّو

 

 القدس تحت االحتالل االسرائيلي
أل ا دد  ال دددفّ الغاسالددّ والتددد  ن دد ل القددمد مددد ءاخ نعتدد  وس لت م دددم ّدد  الًددد نن وال  دداتن ندددن  ا حددتةل ا لددداائخت ب خددم 

)حدكال   ال داقالّ ندااخ ي ا تد خ اق د  ب د  القدمد    يلاائخل صم    ّو   ول يمااء ب  ل وغخا شا   1967ح تاان   م 
 38للم عدّ والتد  ك ادت نهد حتت  )حدكال  يلدا المد ء الغاسد  ندن ا  لبل كختك نتاا  ناس ّ( و  داا  ال ختدكنتاا  األنداف 

  و لغدددت ال دداقالّ  ونك تددل التكتددّ ا لدداائختالّ  تددا لدد  ن القددمد نددةم حددل نمتدد  األن اددّ الفتهدددفخع   كختددك نتدداا ناس دد خ(
ا ددت نعدد مي الت تددال  ا لدداائختالّ  وغخامدد   قصدد ء او  و   القددكااخن ا   االددّ واغتقددت الل دد ك  ال دداكالّ والتعددكك ال اسالددّ  ّو

 تهتفّ ال اسالّ  وان  ع ا    واله  ن ل  ّّ اش  ل الهتفّ ا لاائختالّ.ل
 

القدمد  " تمادّ" ند  اهدلا   ند  نكلدالل حدمو لاائخلّ  ي ح لّ التكاصل وال لع المغااّ  نل اللمن األناف ونن امل نتع  
ألكًددا نهدد حّ نددن   وذلددك  تددا ق  ددمة ا1967قتددل ح تدداان  نددن   ا دد  ال ددفّ الغاسالددّ ب ددكال   دد ف  ندد  ك اددت  تالددو

  نددد م األ   واألقددل  ددم اخ ندددن الهدد  ن يلددا م اددده التددمنخا ال  ندددل   علدد   ن ددن لتتمل ددد   الفتهددفخعالّ التدد  ن ددد ل   ئقدد 
  حخد  ( لدكاد وتد لك وسخدت اكسد )  ن صّ ّ  ا نم م الغاس  لتلم عّ كل  حصل لقاف التفاون الدًة  اللنكك  التكاصل

  متت .ن  نمنخام  ب ل  نل ون اتم 

 

 خ ّد   عد ء حد ام الدتالف ا  ا دالط ب لقدمد لال د ل "   د خ واقالد لداائخت ا حدتةل اإل   دل شداع ال دمول  نق  األندك   عدم مدنا 
كأدط  ّد ع  ول  دن "حدمو م " ونلًدل ذلدك ّد  لال لدّ نصد   ة آ ف الدموال   ندن  " تماّ ا حتةل ّ  القدمدل  اهلا ل

 تدددا  ةهدددالفا الاإللدداائختالّ  تختددد  ي ددد ّّ يلددا الهال لدددّ األنعالددّ و  اللهدددت لاا وسعدد ء   ن دددت ذ ائددل وحمدددي نأتتفدددّ ّتهددفخن
 تماددّ ا حددتةل ّدد  كدد ن آنامدد  ندد  ل ددع بل  ّاددّ القددمد اتالمددّ يق نددّ مددما  ال دد  والتكلددل ل ددمو  " الل تددم نددن األ ا دد 

   قدده اكفدد ونمل دد   نددن الع حالددّ ال ددل لالّ والل  ذاددّ للفدد   قتعددما  مددما  ال دد  والتكلددل"   حخدد  ندد  الددت ما  القددمد
وسخاابدد    الدداام و د حالّ التاتددملهد  ن( نًددل وا األ  حخدد  ا د ل نمل دد   ب  نتتدد  )  الدداام و د حالّ التاتددم   اّدد    قتعدما 
 . مما  ال   والتكلل قه والمخه  نل  ا خع نعاال  شؤون اله  ن وت فام  لتتماة ن  ر حمو  نعفقّ  وكفا

 

نتعددا ال عالهددت اإللدداائخت  القدد اكن األل لدد  الددنو قمنتددو  30/07/1980 وستدد  تد وس ددم  ة ددّ   ددا   ندد خ نددن ا حددتةل
ال  كنددّ اإللدداائختالّ والددنو  ددع   تددا  ن "القددمد اللكحددمة   صددلّ يلدداائخل"  كعتالمددّ انتددم  مددنو م  يلددا األادد م األولددا 

  حتةل القمد ال اسالّ. 
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ن دداو ت  "التدد  تأ "  تددا قكااخعتدد  ون ددم ةنت  اإل ا تددّ   بقددت ّ دد  ال ل شددّ  تددا  ّقددملدداائخل يو تالددو ونددن ومتددّ ااددا  
وال  قت  لت  بل  ا دلل ذلدك ملالدل نمد     ال اقالّوالت      ّ  العت اّ يلا ّا  يلاائخل لتفتت  وا ا نت   تا القمد 

دا  ال قد ئع  تدا األ   ندن  مدل نمد و   شداكالّ اإلمدااءا    دممحال ة اله  ن الفتهفخعخخن  م ممة ّ  ن كتو الكاقدل ّو
 نن قاا ا  ال اكالّ المولالّ ون صّ قاا ا  مخئّ األن  اللت مة ونمت  األنن المول . ال اقالّاإللاائختالّ والتًع ء القمد 

 
دد  نقددمنتت  اصددكي انف قالددّ معالددف الااب ددّ ل دد م  نددّاط نددن األلدد د نغخخددا الكاقددل  1949ّدد لقاا ا  واللكا خددع المولالددّ ّو

ندددن القهددد  الً لددد  ندددن مدددنم اإلنف قالدددّ ملالدددل نل  لددد   ا حدددتةل  53و 49بلكمددده اللددد  نخن  لأل ا ددد  الل تتدددّ ون ادددا
 اللتلًتّ بأ ل ل التمنخا وانةء اللع  ع وااتت ك  نن اله  ن ون اتط حال نت  لتأفا.

                                                      

 1948تجمعات القدس المدمرة عام 
الت  اتمت  ن اإلحتةل اإللاائخت   مدك ن داتم ال د ه والهدالفاة  تدا األ    ّد لم ء الدنو ند  احتةلدو نن   ا  اآل    
ند  ندمنخام كد نةخ ندن ا حالدّ التعالدّ الت تالدّ واللعد  ع اللتعالدّ  والهد  ن ّد   غتتخدتت  الهد حقّ ممداوا  1948نن القمد   م 

م عدّ )القدمد( وندك ع البد قكن  تدا الل  ّاد   الفتهدفخعالّ اتالمّ ال اب حخ  التقا م ء نعت  ّ  ال دفا ال داق  ندن الل
  اهددلّالدد   98آاددناك الددن ن ناكددكا  نةكتد   حددكال   خنالهدد  ن الفتهدفخعخ ددم  األنداف والددمول ال اسالددّ وال دد ل  حخد  اقددم  

 (  وال خ.272,735) كل  نقم  األنةك بل  ا   ل
 

 عدد السكان والمساحةحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات  
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  

Population and Area 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 )دونم( األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Lifta 8,743 2,958 01/01/1948 لفت 

 Bayt Naqquba 2,979 278 01/01/1948 اقكس  خت 

 Bayt Thul 4,629 302 01/01/1948  خت  كل

 Qaluniya 4,844 1,056 03/04/1948 ق لكاال 

 Al Qastal 1,446 104 03/04/1948 القهفل

 Dayr Yassin 2,857 708 09/04/1948   ا ا لخن

 Nitaf 1,401 46 15/04/1948 اف ف

 Saris 10,699 650 16/04/1948 ل  ت 

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 28/04/1948 القمد )القفلكن(

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 10/05/1948  خت ن هخا

 Al Jura 4,158 487 11/07/1948 المك م

 Aqqur 5,522 46 13/07/1948  قك 

 Khirbat al Lawz 4,502 522 13/07/1948 ناسّ التك 

 Sataf 3,775 626 13/07/1948 صف ف
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 عدد السكان والمساحةحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة : تجمعات )تابع(
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 

Population and Area 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 )دونم( األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Suba 4,102 719 13/07/1948 صكس 

 Maliha 6,828 2,250 15/07/1948 الل ل ّ

 Dayr 'Amr 3,072 12 17/07/1948   ا  لاو

 Khirbat Ism Allah 568 23 17/07/1948 ناسّ ال   

 Kasla 8,004 325 17/07/1948 كهة

 Artuf 403 406 18/07/1948  انكف

 Ayn Karum 15,029 3,689 18/07/1948  خن ك  م

 Dayr Rafat 13,242 499 18/07/1948   ا  اّ  

 Ishwa 5,522 719 18/07/1948 اشكع

 Islin 2,159 302 18/07/1948  هتخن

 Sar'a 4,967 394 18/07/1948 صا ّ

 Al Burayj 19,080 835 19/10/1948 التاتي

 Dayr Aban 22,734 2,436 19/10/1948   ا  ب ن 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 19/10/1948   ا التكا

 Sufla 2,061 70 19/10/1948 لفتا

 Bayt 'Itab 8,757 626 21/10/1948  خت  ف ب

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 21/10/1948  خت  م اللال 

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 21/10/1948   ا ال الد

 Jarash 3,518 220 21/10/1948 ماش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 21/10/1948  اد   ك  ل  

 Kirbat Al Tannur .. .. 21/10/1948 ناسّ التعك 

 Kirbat Al Umur 4,163 313 21/10/1948 ناسّ ال لك 

 Al Walaja 17,708 1,914 21/10/1948 الكلمّ

 Allar 12,356 510 22/10/1948  ة 

 Al Qabu 3,806 302 22/10/1948 القتك

 Total 272,735 97,949  المجموع
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 الثانيالفصل   
 

 السكان
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 السكانتوزيع 
، ويشككنل عدد السككناا  ي الدفا  ا  2021انتصككا الما   ردًا  471,834بلغ عدد السككناا الدردف  ي افا  ا الرد  

 % ان اجدوع السناا  ي الضفا الغربيا.  15.1% ان اجدوع السناا  ي  لسطين و9.0اا نسبته 
 

 2021-2017حسب المنطقة، المقدر  للسكان التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Estimated Population by Region, 2017-2021 

 

 فلسطين السنة

Palestine 

 *الضفة الغربية
West Bank* 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 من اجمالي سكان فلسطين القدسنسبة سكان محافظة 
Percentage of Jerusalem 

Governorate’s population out of the 
total population of Palestine 

Year 

2017** 100 60.3 39.7 9.1 2017** 
2018 100 60.2 39.8 9.1 2018 
2019 100 60.0 40.0 9.1 2019 
2020 100 59.9 40.1 9.1 2020 
2021 100 59.7 40.3 9.0 2021 

تدثل انتصا الما ، ااا بيانات الما   2021 -2018االح ا: بيانات االعوا  
 .1/12/2017-30/11تدثل انتصا ليلا  2017

Note: Data of Years 2018- 2021 Represent  Mid-Year, Data of 

Year 2017 Represent  the midnight of 30/11-1/12/2017. 

 * .Data includes Jerusalem Governorate الرد . البيانات تشدل افا  ا * 

تشكككككككدل السكككككككناا الالًن ت  عدط   ماًل  ي  لسكككككككطين، وتردًرات عدد  البيانات*  *
 السناا الالًن ل  ًت  عدط  على ضوء نتائج الدفاسا البمديا.

** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to post 

enumeration survey 

 2021، منتصف العام عدد السكان في فلسطين حسب المنطقة والجنس
Population in Palestine by Region and Sex Mid -Year, 2021 

 

 المنطقة/المحافظة
 Sex  الجنس

Region/ Governorate  الجنسينكال 
Both Sexes 

 ذكوف
Males 

 اناث
Females 

 Palestine 2,570,124 2,657,069 5,227,193 فلسطين

 West Bank* 1,530,924 1,589,524 3,120,448 *الضفا الغربيا

  Gaza Strip 1,039,200 1,067,545 2,106,745 قطاع غزة

  Jerusalem .. .. 471,834 القدس

 * .Data includes Jerusalem Governorate .الرد  تشدل افا  ا البيانات*

 2021-،2017 حسب المنطقة، في فلسطينعدد السكان 
Population in Palestine by Region, 2017-2021 

Number in Thousand  المدد باأللا 

Year 

  Jerusalem                             القدس
 غزة قطاع

Gaza Strip 

 *الغربية الضفة
West 

Bank* 

 فلسطين

Palestine 
 (J2انطرا ) السنة

Area (J2) 

 (J1انطرا )
Area (J1) 

 المجموع

Total 

2017** 154.6 281.2 435.8 1,899.3 2,882.0 4,781.3 2017** 
2018 156.7 284.9 441.6 1,932.8 2,921.2 4,854.0 2018 
2019 160.2 291.4 451.6 1,990.0 2,986.7 4,976.7 2019 
2020 163.8 297.9 461.7 2,048.0 3,053.2 5,101.2 2020 
2021 167.4 304.4 471.8 2,106.7 3,120.5 5,227.2 2021 

Note: Data of Years 2018- 2021 Represent  Mid-Year, Data 

of Year 2017 Represent  the midnight of 30/11-1/12/2017. 
تدثل انتصا الما ، ااا بيانات  2021 -2018االح ا: بيانات االعوا  

 .1/12/2017-30/11تدثل انتصا ليلا  2017الما  

Data includes Jerusalem Governorate. * 

** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to post 

enumeration survey. 

 .الرد  تشدل افا  ا البيانات* 
شكككككككككدل السكككككككككناا الالًن ت  عدط   ماًل  ي  لسكككككككككطين، وتردًرات عدد ت البيانات**  

       السناا الالًن ل  ًت  عدط  على ضوء نتائج الدفاسا البمديا.
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 2021عدد السكان في محافظة القدس حسب التجمع منتصف العام، 
Population in Jerusalem Governorate by Locality Mid-Year, 2021  

 

 التجمعالمنطقة/ 
 عدد السكان

Population 
Area  / Locality 

 Jerusalem Governorate 471,834 القدسمحافظة 

  304,444 Area (J1) (J1منطقة )

  167,390 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 3,185 َفاَ ات

 Mikhmas 1,476 ِاْخَدا 

 Qalandiya Camp 9,026 ُاَخيَّْ  َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 619 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 1,899 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 4,246 َجَبعْ 

 Al Judeira 2,852 الُجَدًَْرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 17,123 الَرا  وَضاِحَيا الَبريد

 Beit A ‘nan 4,559 ِبيت َعَناا

 Al Jib 4,474 الِجْيب

 Bir Nabala 6,501 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 925 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 4,197 الُرَبْيَبا

 Kharayib Umm al Lahim 434 َخراِئب أ ُّ الَلْف ْ 

و  Biddu 8,913 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 253 الَنِبي َصُدوئيل

 Hizma 7,707 ِحْزاا

 Beit Hanina al Balad 1,199 الَبَلدِبيت َحِنيَنا 

 Qatanna 7,559 َقَطنَّا

 Beit Surik 4,358 ِبيت ُسوِفيك

 Beit Iksa 1,920 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 18,320 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 929 الَكماِبَنا )َتَجدُّع َبَدوي(

 Az Za'ayyem 6,789 الْزَعيِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 22,928 الِمْيَزِفيَّا

 Abu Dis 13,265 ابو ِديس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 2,010 عرب الَجَهالين )سالاات(

 As Sawahira ash Sharqiya 6,718 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّا

 Ash Sheikh Sa'd 3,006 الَشْيخ َسْمد

Note: There is difference between the sum of the localities population in 

Jerusalem area (J2), and the value of the population of the area (J2), this 

difference was due to the approximation accompanying the estimation 

processes. 

االح ا: طناك اختالف بين اجدوع عدد السناا للتجدمات  ي 
، (J2انطرا )وبين قيدا عدد السككككككناا  ي  (J2انطرا )الرد  

وذلكككك االختالف نكككاجدكككا عن الترريكككب الدصكككككككككككككككككاحكككب لمدليكككات 
 التردًر.
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 الثالثالفصل 
 

الحيوية ءاتاإلحصا
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 المواليد األحياء والوفيات
المسجججججي يا    اللجججججف  اللرني  وويم وط ال وو   األ رادسجججججيل السجججججفاط    جججججمل     المواليد والوفيات المسجججججي      وقائع 

 ء.الف سطيني   كما أط بيانات هذه الوقائع ال   مل األ راد الذيا ييم وط هوو  ال دس الزرقا
 

 ل عام   3,295 ليم   ال وو  الصادرة عا وزارة الداخ ي  الف سطيني  –   ميا ظ  ال دس  المسي يا ب غ عدد المواليد أحياء
 . 2020ل عام و اة  تحاال 408  ب غ عدد الوفيات المسي بينما   2020

 
 2020-2016القدس والجنس،  ن* في فلسطين حسب المنطقة ومحافظةيعدد المواليد أحياء المسجل

Number of Registered Live Births* in Palestine by Region, Jerusalem Governorate and Sex, 
2016-2020 

Region / 
Governorate / Sex 

Year السنة 
 المنطقة /المحافظة /الجنس

2020 2019 2018 2017 2016 

Both Sexes        كال الجنسين 
Palestine* 132,291 139,246       143,334 140,441      138,238 *فلسطين 
West Bank * 78,409 82,943       83,815 80,544        77,951 *الضفة الغربية 
Jerusalem* 3,295 3,773  3,783 3,601        3,637 *ال دس 
Gaza Strip 53,882 56,303       59,519 59,897 60,287 قطاع غزة 
Males      ذكور 
Palestine* 67,810 71,586 73,578 72,248 70,999 *فلسطين 
West Bank*  40,163 42,808 43,099 41,405        40,293 *الضفة الغربية 
Jerusalem* 1,691 1,983 1,933 1,838        1,881 *ال دس 
Gaza Strip 27,647 28,778 30,479 30,843 30,706 قطاع غزة 
Females      إناث 
Palestine* 64,481 67,660 69,756  68,193 67,239 *فلسطين 
West Bank*  38,246 40,135 40,716       39,139        37,658 *الضفة الغربية 
Jerusalem* 1,604 1,790 1,850         1,763        1,756 *ال دس 
Gaza Strip 26,235 27,525 29,040      29,054            29,581        قطاع غزة 

* Data includes live births of Jerusalem governorate 

holding Palestinian ID's only. 
 * البيانات   مل مواليد ميا ظ  ال دس ما حم   ال وو  الف سطيني     .

Note: Declining numbers of registered births by 

year is due to lack of completeness of registration, 

so the published figure represents only registered 
births. 

:  ناقص أعداد المواليد المسي يا حسب السن  سببه ن ص    اكتمال مالحظة
  سييل المواليد  ونالتال  العدد المن ور يمثل المواليد المسي يا    .
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 2020-2018، ن* في محافظة القدس حسب شهر الوالدة والسنةيالمسجل أحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births* in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth and Year, 2018-2020 
 

 Year السنة شهر الوالدة
Month of Birth 

2018 2019 2020 

 January 319 302 313 كانوط ثان 

 February 226 261 261 شباط

 March 252 275 327 اذار

 April 247 307 324 نيساط

 May 318 337 316 ايار

 June 287 300 310 حزوراط

 July 311 387 367  موز

 August 335 375 329 آب

 September 298 312 333 اي ول

 October 238 320 315   روا اول

 November 253 305 297   روا ثان 

 December 211 292 291 كانوط اول

 Total 3,295 3,773 3,783 المجموع
 

 Data includes live births of Jerusalem * * البيانات   مل مواليد ميا ظ  ال دس ما حم   ال وو  الف سطيني     .

governorate holding Palestinian ID's only. 

المسي يا حسب السن  سببه ن ص     :  ناقص أعداد المواليدمالحظة
اكتمال  سييل المواليد  ونالتال  العدد المن ور يمثل المواليد المسي يا 

.    

Note: Declining numbers of registered births by 

year is due to lack of completeness of 
registration, so the published figure represents 

only registered births. 
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2020-2016عدد الوفيات المسجلة* في فلسطين حسب المنطقة ومحافظة القدس والجنس،   
Number of Registered Deaths* in Palestine by Region, Jerusalem Governorate and 

Sex, 2016-2020 

 السنة والجنس

 Region/Governorate المنطقة /المحافظة

Year and Sex *قطاع غزة ال دس* اللف  اللرني * فلسطين 
Palestine* West Bank* Jerusalem* Gaza Strip 

 Both Sexes 2016 4,814 361 7,388 12,202 كال الجنسين  2016

  Males 2,587 214 3,991 6,578 ذكور 

  Females 2,227 147 3,397 5,624 إناث 

 Both Sexes 2017 4,655 341 7,123 11,778 كال الجنسين  2017

  Males 2,430 200 3,767 6,197 ذكور 

  Females 2,225 141 3,356 5,581 إناث 

 Both Sexes 2018 5,225 295 7,227 12,452 كال الجنسين  2018

  Males 3,003 152 3,917 6,920 ذكور 

  Females 2,222 143 3,310 5,532 إناث 

 Both Sexes 2019 5,106 357 7,741 12,847 كال الجنسين  2019

  Males 2,794 196 4,205 6,999 ذكور 

  Females 2,312 161 3,536 5,848 إناث 

 Both Sexes 2020 5,341 408 8,765 14,106 كال الجنسين  2020

  Males 2,944 217 4,874 7,818 ذكور 

  Females 2,397 191 3,891 6,288 إناث 

وفيات ميا ظ  ال دس ما حم   ال وو  * البيانات   مل 
 الف سطيني     .

* Data includes deaths of Jerusalem governorate holding 
Palestinian ID's only. 

 
 الزواج والطالق

ع دًا  حيث سججججي     41,221ا     سججججطي 2020ب غ عدد ع ود الزواج المسججججي      المياكش ال ججججرني  والمنسججججي  عام 
% ما ميمل ع ود الزواج المسجججي      5.7ع دًا أي ما نسجججبته  2,330المياكش ال جججرني  والمنسجججي     ميا ظ  ال دس 

     سطيا.
 

ع دًا  أي ما 14,193 لإلناث      سطيا  (سن  19-15ل فئ  العمرو  ) 2020وقد ب غ عدد ع ود الزواج المسي   عام 
لنفس الفئ  العمرو      2020أما عدد ع ود الجججججججزواج لإلناث عام  د الزواج      سطيا. % ما ميمل ع و 34.4نسبته 

    ميا ظ  ال دس.  2020% ما ميمل ع ود الزواج لعام 33.5ع دًا  أي مجا نسبته  781ميا ظ  ال دس   د ب غ 
 

% ما 4.1 دا.  أي ما نسبته ع 1,676ل ذكور      سطيا  (سن  19-15ون ل  ع ود الزواج المسي   ل فئ  العمرو  )
ل ذكور لنفس الفئ  العمرو    ع د زواج 54  حيث سجيل    ميا ظ  ال دس 2020ميمل ع ود الزواج      سجطيا لعام 

 % ما ميمل ع ود الزواج المسي      الميا ظ .2.3أي ما نسبته 
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  2020، فئات عمر الزوج والزوجةعقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب 
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2020 
 

 فئات عمر 
 الزوج

 المجموع Age Groups of Bride وجةعمر الز فئات 
Total 

Age Groups  
of Groom 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 46 8 0 0 0 0 54 15-19 

24-20 442 424 16 4 0 0 886 20-24 

29-25 270 490 152 11 3 0 926 25-29 

34-30 19 113 107 19 3 1 262 30-34 

39-35 3 14 32 15 14 3 81 35-39 

+40 1 3 13 33 32 39 121 40+ 

 Total 2,330 43 52 82 320 1,052 781 المجموع

 
 

  2020-2015، عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2015-2020 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Groom       الزوج

14-10 - - - - - - 10-14 

19-15 155 161 140 110 89 54 15-19 

24-20 1,375 1,328 1,386 1,319 1,179 886 20-24 

29-25 1,137 1,095 1,214 1,247 1,223 926 25-29 

34-30 320 328 350 316 324 262 30-34 

39-35 117 123 116 75 119 81 35-39 

+40 159 164 157 172 122 121 40+ 

 Total 2,330 3,056 3,239 3,363 3,199 3,263 المجموع

 Bride       الزوجة

14-10 12 7 13 11 9 - 10-14 

19-15 1,441 1,435 1,455 1,357 1,156 781 15-19 

24-20 1,291 1,198 1,308 1,266 1,280 1052 20-24 

29-25 299 346 381 380 425 320 25-29 

34-30 106 107 94 116 93 82 30-34 

39-35 55 55 57 52 53 52 35-39 

+40 59 51 55 57 40 43 40+ 

 Total 2,330 3,056 3,239 3,363 3,199 3,263 المجموع
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 2020-2010 مختارة، في فلسطين ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود

Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Palestine and Selected 
Governorates, 2010-2020 

 

فلسطين  السنة
Palestine 

                                                                     المحافظة 

Governorate 
Year 

 ناب س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2010 37,228 3,017 1,844 5,500 6,380 2010 

2011 36,284 2,803 1,397 6,022 6,115 2011 

2012 40,292 3,414 2,191 6,291 5,980 2012 

2013 42,698 3,558 2,896 6,876 6,276 2013 

2014 43,732 3,857 2,931 7,502 5,966 2014 

2015 50,438 3,971 3,263 8,217 7,315 2015 

2016 49,930 4,129 3,199 8,556 6,944 2016 

2017 47,218 4,130 3,363 8,517 6,281 2017 

2018 43,515 3,839 3,239 8,008 5,477 2018 

2019 44,320 3,616 3,056 8,086 6,071 2019 

2020 41,221 2,953 2,330 5,515 7,038 2020 

 

طالق  حيث سي   ميا ظ  ال دس  وقوعات 8,006     د ب ل 2020أما وقوعات الطالق المسي        سطيا لعام 
 % ما ميمل وقوعات الطالق المسي        سطيا.  6.1 واقع  أي ما نسبته 489

 
واقع  طالق  أي ما  199     سطيا  (سن  19-15وقد ب غ عدد وقوعات الطالق المسي   ل ذكور    الفئ  العمرو  )

طالق لنفس الفئ  العمرو     ميا ظ  ال دس أي ما  وقوعات 3% ما ميمل وقوعات الطالق. وقد سي   2.5نسبته 
 % ما ميمل وقوعات الطالق المسي      الميا ظ . 0.6نسبته 

 
واقع  أي ما نسبته  1,671  د ب ل       سطيا  (سن  19-15أما عدد وقوعات الطالق لإلناث    الفئ  العمرو  ما ) 

واقع  طالق لنفس الفئ   97% ما ميمل وقوعات الطالق المسي        سطيا  وسي      ميا ظ  ال دس 20.9
 % ما ميمل وقوعات الطالق    الميا ظ .19.8العمرو  أي ما نسبته 

 
 2020والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات

Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 
Divorces and Divorcee, 2020 

 

 المجموع Age Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة فئات عمر المطلق
Total 

Age Groups of 
Divorces 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 3 0 0 0 0 0 3 15-19 

24-20 59 41 3 3 0 1 107 20-24 

29-25 33 92 40 3 0 0 168 25-29 

34-30 1 21 35 12 2 0 71 30-34 

39-35 1 3 16 18 6 1 45 35-39 

+40 0 2 9 18 22 44 95 40+ 

 Total 489 46 30 54 103 159 97 المجموع
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  2020-2015والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات

Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 
Divorces and Divorcee, 2015-2020 

 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Divorces       المطلق

14-10 - - - - - - 10-14 

19-15 16 14 12 11 11 3 15-19 

24-20 167 148 166 143 124 107 20-24 

29-25 209 215 187 190 169 168 25-29 

34-30 94 110 84 93 91 71 30-34 

39-35 40 38 62 43 45 45 35-39 

+40 88 94 124 115 85 95 40+ 

 Total 489 525 595 635 619 614 المجموع

 Divorcee        المطلقة

14-10 - - 1 - - - 10-14 

19-15 190 183 160 162 146 97 15-19 

24-20 205 225 223 179 175 159 20-24 

29-25 95 94 86 117 88 103 25-29 

34-30 60 41 54 51 47 54 30-34 

39-35 28 30 48 23 25 30 35-39 

+40 36 46 63 63 44 46 40+ 

 Total 489 525 595 635 619 614 المجموع
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 2020 -2010محافظات مختارة، و  فلسطينالمسجلة في  الطالق وقوعات
         Registered Divorces in Palestine and Selected Governorates, 2010-2020 

  

 السنة
 Governorate                                                                           المحافظة 

Year  فلسطين 
Palestine 

 ناب س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2010 6,150 624 316 628 1,038 2010 

2011 6,155 558 445 658 983 2011 

2012 6,574 590 492 678 1,022 2012 

2013 7,114 614 527 765 1,066 2013 

2014 7,603 694 615 867 1,080 2014 

2015 8,179 713 614 940 1,192 2015 

2016 8,510 750 619 1,015 1,179 2016 

2017 8,568 857 635 1,043 1,200 2017 

2018 8,509 783 595 1,082 1,127 2018 

2019 8,551 770 525 1,128 1,195 2019 

2020 8,006 688 489 889 1,199 2020 
 
 

 الزواج االولالعمر الوسيط عند 
 أما    ميا ظ  ال دس  سن  لإلناث 21.0سن  م ابل  25.7ل ذكور       سطيا الزواج االولب غ العمر الوسي  عند 

   .2020عام  سن  لإلناث 21.2سن  م ابل  25.6ل ذكور   د ب غ العمر الوسي  عند الزواج االول 
 

 2020، ومحافظة القدس حسب الجنس فلسطين في الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 2020 
 

 فلسطين الجنس
Palestine 

  محافظة القدس

  Jerusalem Governorate 
Sex 

 Males 25.6 25.7 ذكور

 Females 21.2 21.0  إناث

 
 2021سنة فأكثر( في محافظة القدس حسب الحالة الزواجية والجنس،  15ألفراد )لالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Jerusalem 
Governorate by Marital Status and Sex, 2021 

 

Marital status 
 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إناث الحالة الزواجية
Females 

 ذكور

Males 

Never Married 38.1 33.7 42.3 أبدا  لش يتزوج 

Married 57.6 58.8 56.5 متزوج 

Other* 4.3 7.5 1.2  أخرى* 

Total 100 100 100 المجموع 

* Others: Includes Divorced, Widowed and Separated Persons أخرى:    مل األ راد المط  يا واألرامل والمنفص يا* 
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 الخدمات الصحية
تشححرع علا ا مم تاغ رار وميم ة   2020مركزا للعام  51بلغ عدد مراكز الرعاية الصححة ة اليل ة  م مةا  ة السد  

مطحتشحا اغ  7ييزارة الصحةة   م وا  كا  نما   االمم التتةدة لراثة يتشحيال الجئيا  الفلطحناماا  ألاليوريا  ييكالة 
 سريرا.  716عاملة بطعة 

 

مريضحححححححا   ي لغ عدد اليام التتريضححححححح ة  م وف  التطحححححححتشحححححححا اغ  49,880 مطحححححححتشحححححححا اغ السد بلغ عدد االخرائاغ  م 
 %.  72.8ييما    بامتا بلغ معدل اشيال السّرة  190,137

 

 2020-2014محافظة القدس، في  االسّرةو مستشفيات وال مراكز الرعاية الصحية األولية عدد
Number of Primary Health Care Centers, Hospitals and Beds in Jerusalem 

Governorate, 2014-2020 
 

 السنة
 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

Number of primary Health 
Care Centers 

 عدد المستشفيات
Number of Hospitals 

 االسّرة عدد
Number of Beds 

Year 

2014 47 8 658 2014 

2015 49 7 672 2015 

2016 49 7 698 2016 

2017 51 7 714 2017 

2018 53 7 716 2018 

2019 51 7 728 2019 

2020 51 7 716 2020 

 

 2020-2018فعاليات المستشفيات في محافظة القدس، 
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2020- 2018  
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 2020-2015في محافظة القدس،  المستشفيات فعاليات
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2015-2020 

 

 المؤشر
 Year   السنة

Indicator 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Admissions 49,395 134,641 81,185 66,180 50,841 40,834 اإلدخاالغ

 Discharges 49,880 132,573 80,478 64,838 50,555 40,357 االخرائاغ

 Hospitalization Days 190,137 247,890 222,275 230,979 197,629 179,357 التتريض ة اليام

 Mean of Duration 3.8 1.9 2.7 3.6 3.9 4.4 اإلقامة معدل

 72.8 93.3 85.1 88.6 77.6 73.1 رةاشيال السّ  معدل
Bed Occupancy 
Rate 

 
 

 األطباء والممرضون 

. أما عدد التترضا  يالسابجغ  سد بلغ طبابا   1,346  م مةا  ة السد  التطجلا  بلغ عدد الطباء 2019  م العام
 .مترضا /ة يقابلة 1,485

  

 
 
 

 2019 القوى العاملة في بعض المهن الطبية المسجلين في نقابات المهن الطبية في محافظة القدس حسب المهنة،

Labor Force in Certain Medical Professions registered in the health professions 
unions in Jerusalem Governorate by Profession,  2019 

    

 المهنة
 القيمة

Profession 
Value 

 Physician 1,346  أطباء

 Dentists 651 أسما  أطباء
 Pharmacist 624 صادلم

 Nurses 1,321 مترضا 
 Midwives 164 قابجغ
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 مين الصحيأالت
 م    2017% خجل عام 79.7م  مةا  ة السد   J2 م ممنسة  بالتأما  الصحححححةمبليت وطحححححبة الطحححححما  التشحححححتيلا  

 .مةا  ة السد  م   J1 م ممنسة % 100وا  بليت نذه المطبة 
 

حسب نوع التأمين وبعض  الذين يمتلكون تأمين صحي من محافظة القدس J2في منطقة فلسطينيين لل التوزيع النسبي
 2017الخلفية،  الخصائص 

Percentage Distribution of Palestinians in Area J2 in Jerusalem Governorate by Type 
of Insurance and Selected Background Characteristics, 2017 
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  Sex          الجنس 

 Both Sexes 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 كال الجنسين

 Males 20.8 0.7 1.8 0.3 16.8 2.6 5.7 22.8 28.5 ذكير 

  Females 19.9 0.7 1.8 0.3 18.3 2.4 5.5 21.6 29.5 إواث 

 Refugee Status          حالة اللجوء

 - 0.8 4.3 - 42.0 - - 53.0 - الئئ مطجل
Registered 
refugees 

الئئ رار 
 39.3 0.9 0.8 0.8 6.7 2.1 8.5 5.4 35.3 مطجل

Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 34.1 0.7 0.1 0.5 0.4 4.3 9.5 0.8 49.6 ل   الئيا  

 Total 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 المجموع

الصادر ع  يزارة الصةة الفلطنام ة يالخدماغ النب ة تشتل التاما  * 
 العطمرية

* Includes insurance issued by the Palestinian Ministry of 

Health and Military Medical Service 
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 التدخين:
 19.5 حححححححححححححححححالسد  مساروة  بسححح جارة للفرد الياود  م مةا  ة  26بلغ متيسحححد عدد الطحححجائر التم يتم اسحححت جك ا  م الايم 

شححح مل  م مةا  ة  25.1سححح جارة مصحححمعة  20سححح جارة للفرد الياود  م  لطحححنا   كتا بلغ متيسحححد الطحححعر التد ي  ل ل 
 .ش مل 20.2؛ السد    م وا  كا  التبلغ التد ي  لمف  عدد الطجائر  م  لطنا 

 
 2021ن منتجات التبغ المدخن في محافظة القدس حسب الجنس، سنة فأكثر الذين يدخنون حاليًا منتجًا أو أكثر م 18نسبة األفراد 

Percentage of individuals aged 18 years and above who currently smoke one or more 
smoked tobacco products in Jerusalem governorate by sex, 2021 

 
 

 
 2021، في محافظة القدس التبغ المستخدمسنة فأكثر المدخنون حاليا حسب نوع  18نسبة االفراد 

Percentage of individuals aged 18 years and above who currently smoke by type of 
tobacco used in Jerusalem governorate, 2021 
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 2020-2019في محافظة القدس،  مؤشرات صحية مختارة
Selected Health Indicators in Jerusalem Governorate, 2019-2020 

 

 المؤشرات الصحية
 النسبة

Health indicators 
Percentage 

ليسائل تم  م السرة باستخدام  ةالةائة التلبا
 69.7 يسائل وديثة با  المطاء التتزيئاغ

Demand for family planning satisfied 
with modern methods among married 
females 

استخدام أية يسالة لتم  م السرة با  المطاء وطبة 
 49.6 49-15التتزيئاغ 

Contraception Use of any method 
among married females 15-49 

با  تم  م السرة   ميسائل وديثة وطبة استخدام 
 44.7 49-15المطاء التتزيئاغ  م الفية العترية 

Contraception Use of modern method 
among married females(15-49) 

 97.2 اغ التم تتت على يد كادر طبم مؤنلاليالدوطبة 
Delivery assisted by any skilled 
attendant 

 Delivered in health facility 96.4 اليالدة  م مر ق صةموطبة 

الرعاية الصة ة بعد وطبة الم اغ اللياتم تلسا  
 Post-natal health check for the mother 91.2 اليالدة

الرعاية الصة ة بعد تلسيا  الذي وطبة الطفال 
 96.3 اليالدة

Post-natal health check for the 
newborn 

وطبة االسر التم تطتخدم مصادر م اه الشرب 
 99.7 االممة

Percentage of household using 
improved sources of drinking water 

وطبة الطما  الذي  يطتخدمي  خدماغ م اه الشرب 
يمتي رة  م التطم  يخال ة م  التليث  الُتةطمة 

  الُتدارة بشمل آم يمتي رة عمد الةائة أل
85.4 

Percentage of household members 
with an improved drinking water 
source located on premises, free of E. 
coli and available when needed (safely 
managed) 
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 المشاركة في القوى العاملة 
.  في 2021في العام  %35.8في محافظ  القدس  سبببف  فر( ر  15) بين األفراد في القوى العامل  المشبببا   بلغت نسببب   

 .لففس العام %43.4حين  انت نس   المشا    في فلسطين 
 

سببف   15من مجموع اإلنا   %10.4 في محافظ  القدس بلغت نسبب   المشببا    ل نا  في القوى العامل  من جه  أخرى،
 .%62.0 بيفما بلغت نس   مشا    الذ و ، 2021 العام فيفر( ر 

 
 2021سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب أهم سمات القوى العاملة،  15التوزيع النسبي لألفراد )

Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 
Governorate by Labor Force Status, 2021 

   
 

 القوى العاملة سمات
 النسبة

Percentage 
Labor Force Status 

 In the Labor Force 35.8 العامل  القوى  داخل

 Outside Labor Force 64.2 القوى العامل  خا ج

 Total 100 المجموع

 Employment 95.6  العمال 

 Unemployment 4.4  ال طال 

 Total 100 المجموع

 
 

 2021سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  15التوزيع النسبي لألفراد )
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Sex, 2021 
  

Labor Force Status 

Sex  الجنس 
 الجنسين كال بقوة العملالعالقة 

Both Sexes 

 إنا 

Females 

 ذ و 

Males 

In the Labor Force 35.8 10.4 62.0 القوى العامل  داخل 

Outside Labor Force 64.2 89.6 38.0 القوى العامل  خا ج 

Total 100 100 100 المجموع 
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2021سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر،  15التوزيع النسبي لألفراد )  
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2021 
 

Labor Force Status  
 المجموع

Total 

Age Groups العمر فئات  
 العالقة بقوة العمل 

+55 54-45 44-35 34-25 24-15 

In the Labor Force 35.8 16.3 46.7 51.2 51.1 21.8 القوى العامل  داخل 

Outside Labor Force 64.2 83.7 53.3 48.8 48.9 78.2 القوى العامل  خا ج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 

 2021سنة فأكثر( من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وعدد السنوات الدراسية،  15التوزيع النسبي لألفراد )
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2021 
 

Labor Force Status 
 المجموع

Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 العالقة بقوة العمل 

+13 12-10 9-7 6-1 0 

In the Labor Force 35.8 40.3 38.3 35.1 27.6 1.0 القوى العامل  داخل 
Outside Labor Force 64.2 59.7 61.7 64.9 72.4 99.0 القوى العامل  خا ج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
  البطالة

أما في  %4.4المشا  ين في القوى العامل    سف  فر( ر 15) في محافظ  القدس بين األفراد 2021عام  بلغ معدل ال طال 
 في قطاع غزة. %46.9وفي الضف  الغربي   %15.5؛ %26.4فلسطين فبلغ معدل ال طال  

 

في عام  ، فيالحظ أن أعلى معدل لل طال في محافظ  القدس حسب عدد السفوات الد اسي  ال طال أما على صعيد معدل 
 . %8.1، حيث بلغ معدل ال طال  بين أفراد تلك الفئ  سف  د اسي  فر( ر 13أنهوا   ان بين األفراد الذين 2021

 
حسب الفئات العمري  في محافظ  القدس، فيالحظ أن أعلى معدل لل طال   ان بين األفراد  ال طال  وفيما يتعلق بمعدل

 .2021في العام  %11.4حيث بلغ سف ،  24-15الذين أعما هم 
 



PCBS العمل                                                                                                 2020القدس اإلحصائي السنوي : كتاب                                            

51 
 

2021، حسب المحافظةفلسطين في المشاركين في القوى العاملة  سنة فأكثر( 15)بين األفراد  نالبطالة ممعدل   
  Unemployment Rate (15 Years and Above) from Participants in the Labour Force in 

Palestine by Governorate, 2021 
 

 

 
    

 
 

 2021محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في سنة فأكثر( 15لألفراد ) البطالة معدل
  Unemployment Rate (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Years of 

Schooling, 2021 
 

Years of Schooling 
 معدل البطالة

  Unemployment Rate الدراسة سنوات عدد 

0 0.0 6-0 

7-9 3.4 9-7 

10-12 3.5 12-10 

13+ 8.1 13+  

Total 4.4 المجموع 
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2021، رالعمفئات محافظة القدس حسب  في سنة فأكثر( 15لألفراد ) البطالة معدل  
  Unemployment Rate (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Age 

Groups, 2021 
  

Age Groups 
 معدل البطالة

  Unemployment Rate فئات العمر 

15-24 11.4 15-24  

25-34 4.1 52-43  

35-44 3.0 53-44  

45-54 0.2 45-54  

55+ 1.9 55+  

Total 4.4 المجموع 

 

 

  العمالة
 .2021في العام  %95.6  في محافظ  القدس عمال  ناقص  متصل  بالوقتبلغت نس   العاملين )عمال  تام ، و 

 
 2021 الجنس،و العاملة  أهم سمات القوى  حسبمحافظة القدس  من سنة فأكثر( 15لألفراد ) العاملة النسبي للقوى  التوزيع

Percentage Distribution of Labor Force Participants (15 Years and Above) from 
Jerusalem Governorate by Labor Force Characteristics and Sex, 2021 

  

Labor Force 
Characteristics  

 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إنا  القوى العاملة  سمات
Females 

 ذ و 

Males 

Employment 95.6 89.1 96.7  عمال  

Unemployment 4.4 10.9 3.3  بطال 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 
 لحالة العمليةا

مستخدمون برجر،  %87.0يعملون لحسابهم، و %7.7عمل، و أصحاب هم من العاملين في محافظ  القدس 4.8%
 يعملون أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر.  %0.5و
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2021التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية،   
Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 2021  
 
 

 

 
  المهنة الرئيسية

المهن األولي  ،  انت أعلى نس   للعاملين في 2021على صعيد توزيع العاملين من محافظ  القدس حسب المهف  في عام 
% ومن ثم العاملين  ففيين ومتخصصين 24.0بفس    إليها من المهن في الحرف وما%، يليها العاملين 24.8بواقع 

فئ  مشغلو %، يليها 15.8بفس   ات وال اع  في االسواق العاملين في الخدم، يليها %21.7ومساعدين و ت   بفس   
المهرة في  % وأخيرًا العمال 1.0% ثم الذين يعملون  مشرعين وموظفي إدا ة عليا بفس  12.6بفس   اآلالت ومجمعوها 

 %.0.1الز اع  والصيد 
2021التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة،   

Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 
Occupation, 2021 

  

Occupation 
 النسبة

Percentage 
 المهنة

Legislators, Senior Officials & Managers 1.0  وموظفو اإلدا ة العليا المشرعون 

Professionals, Technicians, Associates 
& Clerks 21.7  والمساعدون والكت   الففيون والمتخصصون 

Service & Sales Workers 15.8  في األسواق عمال الخدمات وال اع 

Skilled Agricultural & Fishery Workers 0.1 الز اع  والصيد العمال المهرة في 

Craft and Related Trade Workers 24.0 المهن إليها من العاملون في الحرف وما 

Plant & Machine Operators & 
Assemblers 12.6 مشغلو اآلالت ومجمعوها 

Elementary Occupations 24.8  المهن األولي 

Total 100 المجموع 
 

صاحب عمل
Employer

4.8%

يعمل لحسابه
Self employed

7.7%

مستخدم بأجر
Wage employee

87.0%

عضو أسرة غير مدفوع األجر
Unpaid family member

0.5%
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 النشاط االقتصادي
 الففادقو التجا ة والمطاعم  في قطاع 2021تر ز توزيع العاملين من محافظ  القدس حسببب الفشبباق االقتصببادل في العام 

ثم العاملين في البفاء  %،27.8 الخدمات والفروع األخرى  ، يليه قطاعمن مجموع العاملين %28.7 شكلوا ما نسبتهحيث 
يليه قطاع الفقل والتخزين  %،11.3بفسبببببببببببببب    والصببببببببببببببفاع  التحويلي  والمحاجر التعدين يليه قطاع %،22.4والتشببببببببببببببييد 

  .%1.9و انت أقل نس   من العاملين في قطاع الز اع  والحراج  والصيد حيث بلغت  %7.9واالتصاالت بفس   
 

 2021التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 
Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2021 
  

Economic Activity 
 النسبة

Percentage 
 االقتصادي النشاط

Agriculture, Hunting & Fishing 1.9  والصيد والحراج  وصيد األسماك الز اع 

Mining, Quarrying & Manufacturing 11.3 والصفاع  التحويلي  التعدين والمحاجر 

Construction 22.4 البفاء والتشييد 

Commerce, Hotels & Restaurants 28.7 والففادق التجا ة والمطاعم 

Transportation, Storage & Communication 7.9 واالتصاالت الفقل والتخزين 

Services & Other Branches 27.8 األخرى  الخدمات والفروع 

Total 100 المجموع 
 

  مكان العمل

في إسبببببرا يل  نسببببب   العاملين بالمقابل بلغت ،2021عام  %77.8 من محافظ  القدس نسببببب   العاملين في فلسبببببطين بلغت
 العام ذاته.في  %22.2والمستعمرات 

 
 2021التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Place of Work, 2021 

  

Place of Work 
 النسبة

Percentage العمل مكان 

Palestine 77.8 فلسطين 

Israel and Settlements 22.2 والمستعمرات إسرا يل 

Total 100 المجموع 

 
 

 وأيام العمل وساعات العمل األجور
حين بلغ معدل االجر ، في شببببببببببببيقالً  187.7للعاملين من محافظ  القدس  2021ل عام بلغ معدل األجر اليومي بالشببببببببببببيق

في اسببببببرا يل  للعاملين شببببببيقالً  222.7مقابل  ،شببببببيقالً  176.0في فلسببببببطين من محافظ  القدس  للعاملينل اليومي بالشببببببيق
 والمستعمرات من محافظ  القدس.
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، بيفما سبببباع  45.1فقد بلغ  2021للعام للعاملين في فلسببببطين من محافظ  القدس  سبببباعات العمل األسبببببو ي أما معدل 
   ساع .  46.6بلغ معدل ساعات العمل للعاملين من محافظ  القدس في إسرا يل والمستعمرات 

 

المقابل ب، يوم 24.1فقد بلغ  2021للعام للعاملين في فلسبببببطين من محافظ  القدس  أيام العمل الشبببببهري وبالفسببببب   لمعدل 
 . يوم 24.9ات من محافظ  القدس بلغ معدل أيام العمل الشهري  للعاملين في إسرا يل والمستعمر 
 

محافظة القدس  من األجرمعلومي  للمستخدمين شيقلبالاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل 
 2021حسب مكان العمل، 

Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees Working from Jerusalem Governorate by Place of Work, 2021 

 

Place of Work  

الوسيط  األجر
 شيقلبالاليومي 

Median 
Daily Wage 

in NIS 

اليومية  األجرة معدل
 شيقلبال

Average Daily 
Wage in NIS 

العمل  أيام معدل
 الشهرية

Average 
Monthly 

Work Days 

ساعات  معدل
 األسبوعيةالعمل 

Average 
Weekly 

Work Hours 

 العمل  مكان

Palestine 192.3 176.0 24.1 45.1 فلسطين 
Israel & Settlements 230.8 222.7 24.9 46.6 إسرا يل والمستعمرات 
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2021النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع  

Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Selected Variables, 2021 

 

Variable 
 الجنسين كال

Both Sexes 

 Sex الجنس 

 إنا  المتغير
Females 

 ذ و 

Males 

Years of schooling    الدراسة سنوات عدد 

0 0.1 0.0 0.1 0 

1-6 8.7 4.7 9.4 6-1 

7-9 20.7 6.6 22.9 9-7 

10-12 45.3 18.2 49.6 12-10 

13+ 25.2 70.5 18.0 +13 

Total 100 100 100 المجموع 

Employment status    العملية الحالة 

Employer 4.8 0.9 5.4 صاحب عمل 

Self Employed 7.7 3.8 8.3 لحسابه يعمل 

Wage Employee 87.1 94.6 85.9 برجر مستخدم 

Unpaid Family Member 0.4 0.7 0.4 األجرأسرة غير مدفوع  عضو 

Total 100 100 100 المجموع 
Age groups    العمر فئات 

15 - 24 17.3 16.9 17.4 24 -15 

25 - 34 33.6 38.0 32.9 34 - 25 

35 - 44 24.0 24.0 24.0 44 - 35 

45 - 54 17.4 16.6 17.5 54 - 45 

55+ 7.7 4.5 8.2 +55 

Total 100 100 100 المجموع 

Marital status    الزواجية الحالة 

Never Married 31.7 46.4 29.4 أبدايتزوج   لم 

Married 66.0 44.7 69.4 متزوج 

Other 2.3 8.9 1.2  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Work days, Work hours & Average 
of daily wage for Wage Employees 

األجر ومعدل  العمل وساعات العمل أيام   
 للمستخدمين بأجر اليومي

Work Days (Monthly) 24.3 22.9 24.5 شهرل  العمل أيام(  

Work Hours (Weekly) 45.5 40.2 46.4 اسبوعي  العمل ساعات(  

Average of Daily Wage (NIS) 187.7 174.1 190.0 بالشيقل   األجر اليومي معدل( 
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 السادسالفصل 

 
 المعيشة معايير
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 معايير المعيشة:
مفهوم معايير المعيشة يشمل العديد من الجوانب المادية وغير المادية من سلع وخدمات الزمة وضرورية لحياة مقبولة 

هوم ينعكس في عدة مؤشرات مثل متوسط االستهالك الشهري ومتوسط االنفاق فهذا المفإن ضمن المجتمع.  وعليه 
 المؤشرات.الشهري، ومتوسط الدخل الشهري ونسبة الفقر وغيرها من 

 
التي تنفرد  ، هذه المحافظةالمعيشية في محافظة القدس لألوضاعستعرض ما توفر من مؤشرات تقييمية يهذا الفصل 

فمحافظة القدس  ؛االوضاع المعيشية ومنها األخرى،بخصوصية تجعلها تختلف في اوضاعها كافة عن محافظات الوطن 
في بقية محافظات الوطن.  وفي لغة االرقام يظهر االختالف  ألسعاربااقتصاد مغاير واسعار مرتفعة مقارنة  تقع ضمن

، وتم احتساب هذا المؤشر من واقع بيانات Spatial price indexفي االسعار من خالل مؤشر يعرف بالقيمة الشرائية 
 ، وقد كانت النتائج كما في الجدول ادناه:2017واستهالك االسرة لعام  إنفاقمسح 

 
 2017للشيقل اإلسرائيلي حسب المنطقة، القوة الشرائية 

Purchasing Power of NIS by Region in Palestine, 2017 

 

 القوة الشرائية المنطقة
Purchasing power Region 

 *West Bank 1.063 *الضفة الغربية

 1.277 Jerusalem (Area (J1)) (J1القدس )منطقة 

 Gaza Strip 0.849 قطاع غزة

 Palestine 1.000 فلسطين

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
 .1967االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*Data excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in1967. 
   

( نعل  J1منطقة  ما يعنيه هذا المؤشررر ان األسررعار في الضررفة الغربية نعل  منها في قطاع غزة، األسررعار في القدس )
منها في الضفة الغربية، وعليه فالقيمة الشرائية للشيقل اإلسرائيلي نقل في الضفة الغربية عن قطاع غزة ونقل في القدس 

شريقل في  85شريقل في الضرفة الغربية يكون سرعرها  101سرعرها عن الضرفة الغربية، ني ان السرلعة التي ( J1)منطقة 
 .(J1)منطقة  شيقل في القدس 128قطاع غزة وحوالي 

 

وعليه ومن هذا المنطلق نستنتج ان مقارنة مستويات المعيشة في هذه المحافظة مع غيرها من المحافظات يجرفنا بعيدا 
، نجد ان استهالك االسرة الفلسطينية في محافظة 2017من ضمن بيانات مسح انفاق واستهالك االسرة لعام عن الواقع.  و 
الغربية الذي  الضفة فينفراد وهو ما يفوق متوسط استهالك االسرة  5مكونة من  ألسرةدينارا اردنيا  1,512القدس قد بلغ 

 من نفس عدد االفراد.   ألسرةدينارا اردنيا  1,149بلغ 

 

( ويعدل بناء عل  حجم كل اطفال 3وبالغين  2نفراد ) 5من  ألسرة الا شيق 2,470بلغ  2017خط الفقر المستخدم لعام 
 اسرة وتركيبتها.  

 %.  53.0% وفي قطاع غزة 13.9و% وفي الضفة الغربية 29.2بين االفراد في فلسطين  2017لعام قد كانت نسبة الفقر ل
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 2017 ،ألنماط االستهالك الشهري حسب المنطقة نسب الفقر بين االفراد وفقا
Poverty Percentage among Individuals According to Monthly Consumption Patterns 

by Region, 2017 

 

 القيمة المنطقة
Value  

Region 

 West Bank 13.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 53.0 قطاع غزة

 Palestine 29.2 فلسطين

 

وإذا ما استخدم هذا الخط لقياس نسب الفقر في محافظة القدس فستكون النتيجة بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، وعليه 
عند هذا المؤشر تم الرجوع ال  االحصاءات االسرائيلية من واقع ما تم نشره عن المحافظة من المصادر االسرائيلية )معهد 

 .2017السياسات( لعام  لبحثالقدس 
 

 2017 ،السياسات لبحثب الفقر بين االفراد في محافظة القدس حسب معهد القدس نس
Poverty Percentage among Individuals in Jerusalem Governorate According to 

Jerusalem Institute for Policy Research, 2017 
 

 القيمة المنطقة
Value  

Region 

 محافظة القدس 

 االسرائيلي()باستخدام خط الفقر 
77 

Jerusalem Governorate  
(using Israeli poverty line) 

 
نجد ، 2018لعام في اما نظرنا ال  تقييم االسرر في محافظة القدس لوضرعها المعيشري من وجهة نظر االسررة نفسرها  وإذا
%، 5.3محافظة القدس  فيغنية( التي تقيم وضرعها المعيشري بالجيد ) 2018بلغت نسربة األسرر الفلسرطينية في عام  انه

 %.0.7 %، والفقيرة جدا8.9والفقيرة %، 85.1ومتوسط 
 

2018 االسرة،التوزيع النسبي لألسر في محافظة القدس حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر   
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Household Point of View, 2018 
 

 القيمة الوضع المعيشي
Value  

Living Condition Status 

 Well 5.3 جيدة )غنية(

 Fairly good 85.1 متوسطة

 Poor 8.9 فقيرة

 Very Poor 0.7 فقيرة جدا

 Total 100 المجموع
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 2018حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر االسرة،  في محافظة القدس التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Household Point of View, 2018 
 

 
 

 المصدر الرئيسي لدخل االسرة:
األجور والرواتب من قطاعات العمل اإلسرررررائيلية من نهم مصررررادر الدخل الرئيسررررية التي تعتمد عليها األسررررر في محافظة 

%، يليه األجور والرواتب من القطاع الخاص كمصرردر دخل رئيسرري 41.6حيث بلغت نسرربتها  2018القدس خالل العام 
%، نما األجور والرواتب من 17.2دخل رئيسي بنسبة %، ومن ثم مخصصات من التأمين الوطني كمصدر 21.4بنسبة 

 %.4.5الحكومة فبلغت نسبة االعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي لألسرة في محافظة القدس 
 

  2018التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المصدر الرئيسي للدخل، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Main 

Source of Income, 2018 
 

 القيمة المصدر الرئيسي للدخل
Value  

Main Source of Income 

 Agriculture and fishing 0.9 الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك

  Household’s business 6.4 مشاريع لألسرة )غير الزراعية(

 Wages and salaries from the government 4.5 الحكومةنجور ورواتب من 

 21.4 نجور ورواتب من القطاع الخاص
Wages and salaries from the private 
Sector  

 Wages and salaries from Israeli sectors 41.6 نجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية

 National insurance 17.2 مخصصات من التأمين الوطني

 Transfers from inside Palestine 5.1 فلسطينتحويالت من داخل 

 Transfers from abroad 1.2 تحويالت من الخارج

 Social assistance 0.6 مساعدات اجتماعية

 0.6 دولية هيئاتاجور ورواتب من 
Wages and salaries from international 
bodies 

 Log in ownership 0.5 دخول ملكية

 Total 100 المجموع
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 المساعدات:
% من 11.1بينما افادت  2018% من االسر في محافظة القدس تلقت مساعدات خالل النصف االول من عام 6.7

 % من االسر افادت انها نوعا ما تحتاج ال  المساعدة.24.7واالسر بانها بحاجة ماسة ال  المساعدات 
 

 2018خالل النصف االول من عام حسب تلقي المساعدات  محافظة القدس الفلسطينية فيالتوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Receiving Assistance during the First Half of 2018 
 

 
 

 2018، مساعداتل بحاجةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 

Need Assistance, 2018  

 القيمة الحاجة لمساعدة
Value  

Need Assistance 

 Households that need assistance badly 11.1 بشدة مساعدةاألسر التي ترى بأنها بحاجة إل  

 Households that kind of  need assistance 24.7 التي نوعا ما تحتاج للمساعدةاألسر 

 Households did not  need assistance 64.2  األسر التي ال تحتاج إل  مساعدة

 Total 100 المجموع

 
 تحتاجها االسرة في محافظة القدس:نوع المساعدات التي 
% من االسر افادت بحاجتها ال  مساعدة 45.0% افادت انها بحاجة للمساعدة النقدية، و81.4غالبية االسر بنسبة 

 غذائية. 
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 2018نوع، الحسب  مخصص/تحتاج مساعدةنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that Need 

Assistances/Allowance by Type, 2018 

 القيمة المخصصالمساعدة/نوع 
Value  

Type of Assistance/Allowance 

 Cash Assistance 81.4  مساعدة نقدية 
 *Food Assistance 45.0 مساعدة غذائية*

 Medical Insurance 21.9 تامين طبي )صحي(   

 Disability Allowances 4.3 مخصص معاق

 Pension Allowances 9.4 مخصص مسن

 Orphans Allowances 0.4 مخصصات نيتام

 Social Interventions 7.9 تدخالت اجتماعية مع األسرة

 School \university Fees Exemption 18.7 اعفاء رسوم مدرسية/ جامعية

 Urgent Assistance 12.3 مساعدة طارئة

 Recruit 19.1 توظيف

 Training 3.4 تدريب

 Project Assistance 19.0 مساعدة بمشروع

 Customs exemption 4.6 اعفاء جمركي

 32.8 مساعدة سكنية )اعمار، صيانة، مركز ايواء، اجرة مسكن( *
Residential Assistance (construction, 
maintenance, shelter, housing) * 

 Other 10.7 نخرى 

 High Variance:*                                                                                                                    *: التباين عالي
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 المدارس 
وذلك باسةثناا  المدارس الثي شرة    2021/2022 في العام الدراسةي مدرسةة 259 في محافظة القدس عدد المدارسبلغ 

 عليها وزارة المعار  والبلدية اإلس ائيليثين.  
 

 2021/2022 -2018/2019 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،عدد 
Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,        

2018/ 2021- 2019 /2022 
 

 Supervising Authority 2022/2021 2021/2020 2020/2019 2019/2018 المشرفةالجهة 

 Government 125 126 130 126 حكومة

 UNRWA 16 15 15 15 وكالة الغوث

 Private 118 121 123 117 خاصة

 Total 259 262 268 258 المجموع

 
 .2021/2022في العام الدراسي  وطالبةطالبًا  74,366 افظة القدسمح بلغ عدد الطلبة في مدارسوقد 
 

 2021/2022 -2018/2019 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب عدد الطلبة في 
Number of Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage,                

2018/ 2021- 2019 /2022 
 

 Stage 2022/2021 2021/2020 2020/2019 2019/2018 المرحلة

 Basic stage 60,255 60,374 60,883 57,707 الم حلة األساسية

 Secondary stage 14,111 14,169 14,112 13,133 الم حلة النانوية

 Total 74,366 74,543 74,995 70,840 المجموع

  

إلى أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس والثي شرةةة    2021/2022شرةةةي  بيانال العام الدراسةةةي 
طالبًا لكل معلم في المدارس الثي شرةةةةةةةةةةةةةة    21.3طالبًا لكل معلم، في حين بلغ هذا المعدل  14.7عليها الحكومة بلغ 
 طالبًا لكل معلم في المدارس الخاصة.  16.2عليها وكالة الغوث و

 
 
 

 :Notes  :مالحظال
 .Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .1 . البيانال ال شرمل مدارس المعار  والبلدية في القدس.                             1
 .Data for the academic year 2021/2022 are preliminary data .2 .أوليةهي بيانال  2022/2021بيانال العام الدراسي  .2
أصبحت الم حلة األساسية شرمل الصفو   2017/2018ابثداً  من العام الدراسي . 3

من األول األساسي حثى الثاسع األساسي أما الم حلة النانوية فثرمل الصفو  العاش  
والحادي عر  والناني عر  وذلك باالسثااد الى قانون الثعليم الجديد الصادر عن 

 والثعليم باعثبار الصف العاش  ضمن الم حلة النانوية وزارة الث بية

3. From the scholastic year 2017/2018, the basic stage includes grades from 

one to 9th while secondary stage includes grades   10th,11th and 12th, based 

on the new education law issued by the Ministry of Education that consider 

the tenth grade in secondary stage 
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 2022/2021-2020/2021معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Teacher in Jerusalem Governorate Schools by 

Supervising Authority, 2020/2021-2021/2022 
  

 الجهة المشرفة
2020/2021 2021/2022 

Supervising 
Authority ماطقة (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ماطقة
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ماطقة
Area (J1) 

 (J2) ماطقة
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government  14.7 16.3 11.1 15.4 16.8 12.3 حكومة

 UNRWA  21.3 25.3 14.0 23.7 25.6 18.6 الغوث وكالة

 Private  16.2 16.8 15.8 17.7 17.7 17.7 ةخاص

 General Average  15.8 17.0 14.3 17.0 17.7 16.1 العام المعدل

 
لعةةام الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةي في اطةةالبةةًا  20.8معةةدل عةةدد الطلبةةة لكةةل شةةةةةةةةةةةةةةقبةةة في مةةدارس محةةافظةةة القةةدس الثةةابعةةة للحكومةةة بلغ 

 طالبًا لكل شقبة في المدارس الخاصة.  23.5طالبًا في مدارس وكالة الغوث، و 29.7بياما بلغ  2021/2022
 

، ماها شععع    3,277 فقد بلغت في محافظة القدس 2021/2022للعام الدراسةةةةةةي  عدد الرةةةةةةعي الصةةةةةةرية في المدارسأما 
شةةةةةةةقبة مخثلطة، بالمقابل كان عدد الرةةةةةةةعي في  المدارس للعام  1,145و ،شةةةةةةةقبة ل ناث 1,178شةةةةةةةقبة للذكور،  954

 1,153و ،شةةةةقبة ل ناث 1,192و ،شةةةةقبة للذكور 997شةةةةقبة ماها  3,342في محافظة القدس  2020/2021الدراسةةةةي 
 شقبة مخثلطة.

 

 2022/2021-2020/2021معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2020/2021-2021/2022 
 

 الجهة المشرفة
2020/2021 2021/2022 

 Supervising 
Authority ماطقة (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ماطقة
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ماطقة
Area (J1) 

 (J2) ماطقة
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government 20.8 23.0 16.0 21.0 22.9 16.8 حكومة

 UNRWA 29.7 35.7 19.0 27.1 32.7 16.7 الغوث وكالة

 Private 23.5 23.2 23.7 22.8 21.9 23.7 ةخاص

 General Average 22.7 23.9 21.2 22.3 23.1 21.3 العام المعدل
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 2021/2022-2020/2021 ،والمنطقة والجنسالمدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  عدد

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex and 
Area, 2020/2021-2021/2022 

 

 الجهة 
 المشرفة/المنطقة

2020/2021 2021/2022 

Supervising  
Authority/Area ذكور 

Males 

 إناث

Females 

 مخثلطة

Co-ed 

 المجموع
Total 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 مخثلطة

Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government 125 27 44 54 126 27 44 55 حكومة

 UNRWA 16 4 8 4 15 3 8 4 وكالة الغوث

 Private 118 93 11 14 121 96 12 13 خاصة

 Total 259 124 63 72 262 126 64 72 المجموع

 Area (J1)         (J1)منطقة 

 Government 40 7 16 17 40 6 16 18 حكومة

 UNRWA 7 3 2 2 6 2 2 2 وكالة الغوث

 Private 59 41 9 9 62 43 10 9 خاصة

 Total 106 51 27 28 108 51 28 29 المجموع

 Area (J2)         (J2)منطقة 

 Government 85 20 28 37 86 21 28 37 حكومة

 UNRWA 9 1 6 2 9 1 6 2 وكالة الغوث

 Private 59 52 2 5 59 53 2 4 خاصة

 Total 153 73 36 44 154 75 36 43 المجموع 
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 2021/2022-2020/2021عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex 

and Area 2020/2021-2021/2022 
 

 الجهة 
 المشرفة/ المنطقة

2021/2020 2022/2021 
Supervising  

Authority/Area ذكور 

Males 

 إناث

Females 

 المجموع

Total 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem       القدس

 Government 29,021 15,975 13,046 29,016 15,928 13,088 حكومة

 UNRWA 5,141 3,824 1,317 4,907 3,695 1,212 الغوث وكالة

 Private 40,204 18,276 21,928 40,620 18,522 22,098 ةخاص

 Total 74,366 38,075 36,291 74,543 38,145 36,398  المجموع

 Area (J1)       (J1) منطقة

 Government 6,854 4,603 2,251 7,211 4,782 2,429 حكومة

 UNRWA 1,176 773 403 1,053 713 340 الغوث وكالة

 Private 21,951 10,558 11,393 22,644 10,688 11,956 ةخاص

 Total 29,981 15,934 14,047 30,908 16,183 14,725  المجموع

 Area (J2)           (J2) منطقة

 Government 22,167 11,372 10,795 21,805 11,146 10,659 حكومة

 UNRWA 3,965 3,051 914 3,854 2,982 872 الغوث وكالة

 Private 18,253 7,718 10,535 17,976 7,834 10,142 ةخاص

 Total 44,385 22,141 22,244 43,635 21,962 21,673  المجموع
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 2021/2022عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس والمنطقة، 

Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, 
Stage, Sex and Area, 2021/2022 

 

 الجهة
 المشرفة/المنطقة

 أساسية

Basic 

 ثانوية

Secondary 

 العام المجموع
 Grand Total Supervising  

Authority/Area ذكور 

Males 

 إناث

Females 

 المجموع

Total 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 المجموع

Total 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem          القدس

 Government 29,021 15,975 13,046 8,002 5,234 2,768 21,019 10,741 10,278 حكومة

 UNRWA 5,141 3,824 1,317 91 74 17 5,050 3,750 1,300 وكالة الغوث

  Private 40,204 18,276 21,928 6,018 2,704 3,314 34,186 15,572 18,614 خاصة

 Total 74,366 38,075 36,291 14,111 8,012 6,099 60,255 30,063 30,192 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government 6,854 4,603 2,251 2,258 1,730 528 4,596 2,873 1,723 حكومة

 UNRWA 1,176 773 403 91 74 17 1,085 699 386 الغوث وكالة

  Private 21,951 10,558 11,393 3,668 1,723 1,945 18,283 8,835 9,448 خاصة

 Total 29,981 15,934 14,047 6,017 3,527 2,490 23,964 12,407 11,557  المجموع

 Area (J2)          (J2) منطقة

 Government 22,167 11,372 10,795 5,744 3,504 2,240 16,423 7,868 8,555 حكومة

 UNRWA 3,965 3,051 914 - - - 3,965 3,051 914 الغوث وكالة

  Private 18,253 7,718 10,535 2,350 981 1,369 15,903 6,737 9,166 خاصة

 Total 44,385 22,141 22,244 8,094 4,485 3,609 36,291 17,656 18,635  المجموع
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 2022/2021 - 2021/2020توزيع الشعب في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2020/2021-2021/2022 

 

الجهة 
 المشرفة/المنطقة

2021/2020 2022/2021 
Supervising 

Authority/Area ذكور 

Males 

 إناث

Females 

 مخثلطة

Co-ed 

 المجموع

Total 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 مخثلطة

Co-ed 

 المجموع

Total 
  Jerusalem         القدس

 Government 1,392 161 678 553 1,382 165 658 559 حكومة

 UNRWA 173 32 105 36 181 25 108 48 وكالة الغوث

 Private 1,712 952 395 365 1,779 963 426 390 خاصة

 Total 3,277 1,145 1,178 954 3,342 1,153 1,192 997 المجموع 

 Area (J1)         (J1) منطقة

 Government 429 27 247 155 430 26 240 164 حكومة

 UNRWA 62 20 23 19 63 13 31 19 الغوث وكالة

 Private 926 485 251 190 957 468 270 219 ةخاص

 Total 1,417 532 521 364 1,450 507 541 402  المجموع

 Area (J2)         (J2) منطقة

 Government 963 134 431 398 952 139 418 395 حكومة

 UNRWA 111 12 82 17 118 12 77 29 الغوث وكالة

 Private 786 467 144 175 822 495 156 171 ةخاص

 Total 1,860 613 657 590 1,892 646 651 595  المجموع

 
 مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدس الشرقية 

في مدارس المعار  والبلدية اإلسةةةةةةة ائيليثين في القدس الرةةةةةةة  ية  2018/2019بلغ عدد الطلبة الملثحقين للعام الدراسةةةةةةةي 
  .أننى 19,181ذك ًا، و 21,392طالبًا وطالبة، ماهم  40,573

 

 2018/2019 ،مؤشرات مختارة حول مدارس المعارف والبلدية في القدس الشرقية
Selected Indicators of the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in      

East Jerusalem, 2018/2019 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Schools 74 عدد المدارس

 Number of Students 40,573 عدد الطلبة

 Males 21,392 ذكور

 Females 19,181 إناث

 Number of Classes 1,531 عدد الشعب
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 1التعليم العالي
، ماهم وطةالبةة طةالبةاً  12,436في جةامعةال محةافظةة القةدس  2020/2021بلغ عةدد الطلبةة الملثحقين للعةام الةدراسةةةةةةةةةةةةةةي 

 57ماهم  وطالبة طالباً  412. وبلةةةةةةةةةةغ عدد طلبة كليةةةةةةةةةةال المجثمع المثوسطة في العام نفس  أننى 7,770ذك ًا، و 4,666
 أننى. 355ذك ًا و

 

 1,078ماهم  طالبًا وطالبة 2,747فقد بلغ  2019/2020أما عدد خ يجي جامعال محافظة القدس في العام الدراسةةةةةةةةي  
طالبًا  123أننى. وقد بلغ عدد خ يجي كليال المجثمع المثوسةةةةةةةةةةةةةةطة في محافظة القدس في العام نفسةةةةةةةةةةةةةة   1,669وذك ًا 

 . أننى 111ذك ًا و 12وطالبة ماهم 
 

ذك ًا  488ماهم  2020/2021عضةةةةةةةةةةوًا للعام  616بلغ عدد العاملين في الهيئة الثدريسةةةةةةةةةةية في جامعال محافظة القدس 
 إناث. 5ذك ًا و 18عضوًا لافس العام ماهم  23أننى. أما في كليال المجثمع المثوسطة فقد بلغ هذا العدد  128و
 

 
 2020/2021-2017/2018، افظة القدسعدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في مح

Number of Enrolled Students at Higher Education Institutions in Jerusalem 
Governorate, 2017/2018-2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وعدد الطلبة يمنل جميع الطلبة الماثسبين لهذه الجامعال من مخثلف شرمل الجامعال الثقليدية والكليال الجامقية،  مؤسسال الثعليم العالي 1

 المحافظال
1 Higher Education Institutions include traditional universities and university colleges, and the number of students 

represents all students affiliated with these universities from different governorates 
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 2020/2021-2017/2018مؤشرات مختارة حول التعليم العالي في محافظة القدس، 

Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate,                    
2017/2018-  2021/2020  

 

 Indicator 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 المؤشر

 *Number of universities 4 4 4 4  *الجامعات عدد

 University students     الجامعات طلبة

 Males   4,666 4,562 4,857 5,504     ذكور

 Females   7,770 7,609 7,589 7,705     إناث

 Total   12,436 12,171 12,446 13,209 مجموعال

 University graduates     الجامعات خريجو

 Males   .. 1,078 1,008 1,148       ذكور

 Females   .. 1,669 1,661 1,657       إناث

 Total   .. 2,747 2,669 2,805 المجموع

     الجامعات في **التدريس هيئة
Teaching** staff at 
universities 

 Males   488 460 438 391       ذكور

 Females   128 124 118 111       إناث

 Total   616 584 556 502 المجموع

 2 2 2 2 كليات المجتمع المتوسطة       عدد
Number of community 
colleges 

المجتمع  كليات طلبة
 المتوسطة

    
Community college 
students 

 Males   57 49 29 41       ذكور

 Females   355 301 230 254       إناث

 Total   412 350 259 295 المجموع

كليات المجتمع  خريجو
 المتوسطة 

    
Community colleges 
graduates 

 Males   .. 12 11 18       ذكور

 Females   .. 111 103 111       إناث

 Total   .. 123 114 129 المجموع

في كليات  **التدريس هيئة
 المجتمع المتوسطة

    
Teaching staff** at 
community colleges 

 Males   18 17 23 22       ذكور

 Females   5 7 10 4       إناث

 Total   23 24 33 26 المجموع

  Universities include traditional universities and the university * الجامعال الثقليدية والكليال الجامقيةالجامعال شرمل  *

Colleges 

 .Full Time and Part Time** وغي  المثف غين المثف غون   **
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 الخصائص التعليمية 
% للذكور 9.3% بواقع 11.8في محافظة القدس  2021نسةةةةبة األف اد الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس ف على عام بلغت 

 .% ل ناث14.3و

 
 2021علمي، المؤهل وال الجنس محافظة القدس حسب في فأكثر( سنة 15لألفراد ) النسبي التوزيع

Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Jerusalem 
Governorate by Sex and Qualification, 2021 

 

 علمي المؤهل وال الجنس
 القيمة

Value 
Sex and Qualification  

 Both Sexes  كال الجنسين

 None 8.0 ال شيء  

 Elementary 14.3 ابتدائي

 Preparatory 39.1 إعدادي

 Secondary 22.1 ثانوي 

 Associate Diploma 4.7 دبلوم متوسط

 Bachelor and above 11.8 فأعلىبكالوريوس  

 Males  ذكور

 None 6.1 ال شي    

 Elementary 16.0 ابثدائي 

 Preparatory 45.7 إعدادي

 Secondary 20.0 ثانوي 

 Associate Diploma 2.9 دبلوم مثوسط

 Bachelor and above 9.3 ف علىبكالوريوس  

 Females  إناث

 None 9.9 ال شي    

 Elementary 12.7 ابثدائي

 Preparatory 32.5 إعدادي

 Secondary 24.2 ثانوي 

 Associate Diploma 6.4 دبلوم مثوسط

 Bachelor and above 14.3 ف علىبكالوريوس  
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  2021 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups, 2021 

 

 القيمة الجنس والفئات العمرية
Value 

Sex and Age Groups 

 Both Sexes  كال الجنسين

19-15 99.1 15-19 

24-20 98.0 20-24 

34-25 98.6 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 92.5 45+ 

 Total 96.9 المجموع

  Males     ذكور

19-15 99.2 15-19 

24-20 97.9 20-24 

34-25 99.5 25-34 

44-35 99.5 35-44 

+45 96.4 45+ 

 Total 98.3 المجموع

 Females  إناث

19-15 99.1 15-19 

24-20 98.1 20-24 

34-25 97.7 25-34 

44-35 98.7 35-44 

+45 88.9 45+ 

 Total 95.5 المجموع
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 الثامنالفصل 
 

 الثقافة



PCBS الثقافة                                                                                                      2220: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                

80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PCBS الثقافة                                                                                                      2220: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                

 

81 

 

 المراكز الثقافية 
، ال حين بلغ عدد ا الاكا ا 2021مككاًا ثفدداالددًا الع الفددا   51بلغ عدد ا الاكا ا الثفدداالددم الفدداملددم ال مسدداا ددم الفدد   

 مككاًا ال قطاع غاة.   72 ا ال الضفم الغكبلم، وامك 505  منها مككاًا ثفاالًا؛ 577الثفاالم الفاملم ال السطين 
 

 المتاحف
ومتسفًا واح ًا ال يااع تست التكملم منذ الفا   ،2021الع الفا   متاحف 4ال مساا م الف    الفاملم بلغ ع ا الاتاحف

 5متسفًا ال الضددددفم الغكبلم، و 26متسفًا؛  31ال السددددطين  2021الفا   ال حين بلغ ع ا الاتاحف الفاملم ال، 2004
 متاحف ال قطاع غاة. 

 
 المسارح

. ال حين بلغ ع ا الاسددددددددالة الفاملم ال اثنين ال مساا م الف   مسددددددددكحين 2021بلغ ع ا الاسددددددددالة الفاملم ال الفا  
 مسالة ال قطاع غاة. 3مسكحًا ال الضفم الغكبلم، و 14مسكحًا؛  17السطين 

 
 المساجد 

 .اً مسج  131ال مساا م الف    2021ال الفا   الفاملم بلغ ع ا الاساج 
 

 2021والمنطقة،  عب النو سحت الثقافية العاملة في فلسطين اسسؤ ملا عدد
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type and Region, 2021 

 

Region/ Governorate 

 المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملاة/قطنملا  
 ةل اسالا

Theaters 
 فحاتالا

Museums 
 مالثفاال ا اك الا

Cultural Centers 
Palestine 17 31 577 فلسطين 
West Bank* 14 26 505 م*لبك غم الفضلا 
Gaza Strip 3 5 72 ع غاةاطق 
Jerusalem 2 4 51    الف 

* Data includes Jerusalem Governorate.  *الف  مساا م  تشال البلانات.                                                              
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 2021توزيع المؤسسات الثقافية في محافظة القدس حسب نوع المؤسسة والمنطقة والحالة، 
Distribution of Cultural Institutions in Jerusalem Governorate by Type, Region and 

Status, 2021 
 

Type of Cultural 
Institutions  
and Region 

 Status                                         الحالة
 المجموع
Total 

نوع المؤسسة الثقافية 
 تست التكملم والمنطقة

Under Construction 

 مغلق

Closed 
 عامل

In Operation 
Cultural Centers     ةالثقافي زكار ملا 
Jerusalem - 9 51 60 القدس 
Area (J1) - 3 25 28 ( منطفمJ1) 

Area (J2) - 6 26 32 ( منطفمJ2) 

Museums     تاحفملا 
Jerusalem 1 1 4 6 القدس 
Area (J1) 1 1 3 5 ( منطفمJ1) 

Area (J2) - - 1 1 ( منطفمJ2) 

Theaters     لمسارحا 
Jerusalem - 1 2 3 القدس 
Area (J1) - - 2 2 ( منطفمJ1) 

Area (J2) - 1 - 1 ( منطفمJ2) 

 
 

 2021 -2019محافظة القدس، فلسطين و  المساجد العاملة ودور القرآن فيعدد 
 Number of Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Palestine and 

Jerusalem Governorate, 2019-2021 
  

 العدد
 Year    السنة

Number 
2019 2020 2021 

 Operating mosques    العاملة المساجد

 Palestine 3,616 3,593 3,434 فلسطين

  Jerusalem 131 129 122 الف  

 Holy Quran Dour (Houses)    القرآن دور

 Palestine .. 1,885 1,709 فلسطين

  Jerusalem .. 44 32 الف  
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 التاسعالفصل 
 

 مجتمع المعلومات
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 مجتمع المعلومات 
 )دكتبل، دسمجل، تابلت( ،  بلغت نسبببببسر ايسبببببة ال دساالر التوف التل اتجاة لواسا  سا   اسبببببج 2019خالل العام 

% 36.4%،  وبلغت نسبببببببببسر ايسبببببببببة التل اتجاة لواسا خودر ا نتةنت الفلسببببببببب   ل 86.9و سا  هاتف ذكل  %،41.0
 % خط إنتةنت إسةائ لل.  71.1دتابل 

 

 2019نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability         

of ICT Tools, 2019 
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 2019نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 

Tools, 2019 
 

 النسبة تواالتصاال تكنولوجيا المعلومات توفر أدوات
Percentage Availability of ICT Tools 

 Television 96.1 تلفزيجن 

 Fixed Palestinian Telephone Line 9.7 خط هاتف ثابت الس   ل
 Fixed Israeli Telephone Line 33.7 خط هاتف ثابت إسةائ لل

 Palestinian Internet 36.4 خط إنتةنت الس   ل 

 Israeli Internet 71.1 خط إنتةنت إسةائ لل 

 Mobile Phone Line 95.0 خط هاتف نتال خلجي  

 Desktop 12.9  اسج  دكتبل

 Laptop 32.5  اسج  دسمجل
  Tablet 19.4   اسج  لج ل

 Smart Phone 86.9 هاتف ذكل
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 العاشر الفصل
 

 المباني 
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 المباني 
إلى  16/09/2017تم حصددددددددددددددرمدددددا     الف ر  م   مبنى حيددددد  40,745ف  محدددددافقددددد  ال دددددم  عدددددمب ال  دددددا   بلغ 
 (.J2مبنى ف  منط   ) 22,756و ،(J1منط   )مبنى ف   17,989 منها ،31/10/2017

 

  .ف ط (J2م  ت ثل مساك  منط   )و ، ا  مسكن 63,290 محافق  ال م عمب ال ساك  ف  وبلغ 
 

 2017, المنطقة والمحافظةحسب عدد المباني وعدد المساكن 
Number of Buildings and Number of Housing Units by Region and Governorate, 2017  

  المنطقة/ المحافظة
 *المساكنعدد  عدد المباني

Region / Governorate Number of 
Buildings 

Number of Housing 
Units* 

 Palestine 1,129,264 627,383 فلسطين

 West Bank 726,143 441,280 الضف  الغربي 

 Gaza Strip 403,121 186,103 قطاع غز 

  Jerusalem Governorate .. 40,745 محافظة القدس
  17,989 .. Area (J1) (J1منط   )

  22,756 63,290 Area (J2) (J2منط   )
 

* البيا ات ال تشددددددددددددد ل ملا ال زل م  محافق  ال م  وال    ددددددددددددد   
 .1967عنو  بعيم اح  ل  للضف  الغربي  عام االح    اإلسرائيل  إلي  

*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 2017, في محافظة القدس حسب المنطقةعدد المباني 
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 

  

 
 

 
  

 2017نوع المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدس عدد المباني في
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Type of Building and Area, 2017 

 

 نوع المبنى
 (J2منطقة ) (J1منطقة ) القدس

Type of Building 
Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Villa 573 66 639 في 

 House 11,268 7,899 19,167 بار

 Building 7,729 9,740 17,469 ع ار 

 Establishment 1,661 .. 1,661 منشأ 

 Under Construction Building 633 .. 633 مبنى تحت ال شييم

 *Other 753 284 1,037 *أ رى 

 Not Stated 139 - 139 غير مبي 

 Total 22,756 17,989 40,745 المجموع

 .Includes: tent, marginal, caravan, barracks and other buildings * الخي   والبراكي  والكرفان والبركس وال  ا   اال رى. :* تش ل
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 2017 ,في محافظة القدس حسب التجمع المباني وعدد المساكنعدد 
Number of Buildings and Number of Housing Units in Jerusalem Governorate                           

by Locality, 2017  

 *المساكنعدد  عدد المباني لمنطقة/ التجمعالمحافظة/ ا
Governorate/ Area/ Locality 

Number of Buildings Number of Housing Units* 

  Jerusalem .. 40,745 القدس

  17,989 .. Area (J1) (J1منطقة )

  22,756 63,290 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 1,012 442 َراَفات

 Mikhmas 697 447 ِمْخَ ا 

 Qalandiya Camp 2,601 1,005 ُمَخيَّْم َقَلْنِمَيا

 Qalandiya 279 124 َقَلْنِمَيا

 Beit Duqqu 540 337 ِبيت ُبقُّو

 'Jaba 1,055 514 َجَ عْ 

 Al Judeira 795 307 الُ َمْيَر 

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 10,595 2,635 الَرام وَ اِحَي  الَبريم

 Beit A'nan 1,318 742 ِبيت َعَنان

 Al Jib 1,403 613 الِ ْيب

 Bir Nabala 3,159 876 ِبير َ َ اال

 Beit Ijza 265 124 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 1,247 642 الُ َبْيَ  

 Kharayib Umm al Lahim 110 58 َ راِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 2,199 975 ِبمُّ

 An Nabi Samwil 66 41 الَنِب  َصُ وئيل

 Hizma 2,276 987 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 563 245 ِبيت َحِنيَنا الَبَلم

 Qatanna 1,812 1,101 َقَطنَّ 

 Beit Surik 1,107 491 ِبيت ُسوِريا

 Beit Iksa 727 385 ِبيت إْكَسا

 A'nata 6,891 2,066 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 192 192 الَكعاِبَن  )َتَ  ُّع َبَمو (

 Az Za'ayyem 2,439 464 الْزَعيِ مْ 

 Al 'Eizariya 9,936 2,793 الِعْيَزِريَّ 

 Abu Dis 5,618 2,117 ابو ِبيس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 493 339 عرب الَ َهالي  )س مات(

 As Sawahira ash Sharqiya 2,701 1,157 الَسواِحَر  الَشْرِقيَّ 

 Ash Sheikh Sa'd 1,194 537 الَشْيخ َسْعم
 

* البيا ات ال تش ل ملا ال زل م  محافق  ال م  وال       
 .1967إلي  عنو  بعيم اح  ل  للضف  الغربي  عام االح    اإلسرائيل  

 *Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed 

by Israeli Occupation in1967. 
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 2017استخدام المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدسعدد المباني المكتملة في 
Number of Completed Buildings in Jerusalem Governorate by Utilization of Building 

and Area, 2017 

 استخدام المبنى 
 (J2منطقة ) (J1منطقة ) القدس

Utilization of 
Building Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Habitation only 15,312 16,241 31,553 للسك  ف ط

 2,022 1,464 3,486 للسك  والع ل 
Habitation and 
Work 

 Work only 1,547 .. 1,547 للع ل ف ط

 Closed 1,196 .. 1,196 مغلق

 Vacant 521 .. 521  ال 

 Deserted 679 .. 679 مه ور

 Under Preparation 846 .. 846 تحت ال شطيب

 Not Stated - 284 284 غير مبي 

 Total 22,123 17,989 40,112 المجموع

 
 

 2017, استخدام المسكن حسب محافظة القدسفي  *عدد المساكن
Number of Housing Units* in Jerusalem Governorate by Utilization of Housing        

Unit, 2017 

 استخدام المسكن 
 عدد المساكن

Utilization of Housing Unit 
Number of Housing Units 

 Habitation only 36,574 للسك  ف ط

 Habitation and Work 42 للسك  والع ل 

 Work only 1,733 للع ل ف ط

 Closed 9,942  مغل 

 Vacant 6,151   الي

 Deserted 1,279  مه ور 

 Under Preparation 7,569 تحت ال شطيب

 Total 63,290 المجموع
 

  * البيا ات ال تشددددددددددددد ل ملا ال زل م  محافق  ال م  وال    ددددددددددددد    
 .1967عنو  بعيم اح  ل  للضف  الغربي  عام االح    اإلسرائيل  إلي  

*  Data excluded those parts of Jerusalem which were  

annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 المساكن وظروف السكن
 

 2020كثافة السكن )عدد االفراد في الغرفة(، المنطقة و حسب  محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Region and 

Housing Density (Number of Persons per Room), 2020 
 

 

 2020الغرف في المسكن، عدد المنطقة و  حسب محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Region and 

Number of Rooms in the Housing Unit , 2020 
 

 

 2020حسب كثافة السكن )عدد االفراد في الغرفة(،  محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Housing Density 

(Number of Persons per Room), 2020 
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Housing Densityكثافة السكن 

 المنطقة
 Housing كثافة السكن

Density 
متوسط كثافة  المجموع

 السكن
Region 

  1 أقل من
Less Than 1 

1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 +3 Total 
Average 
Housing 
Density 

 Palestine 1.5 100 7.6 23.4 52.7 16.3 فلسطين

 West Bank 1.4 100 6.1 19.9 54.5 19.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1.7 100 10.2 29.6 49.6 10.6 قطاع غزة 

 Jerusalem 1.5 100 5.6 23.7 51.8 18.9 القدس

 المنطقة

 Number of عدد الغرف
Rooms 

متوسط عدد الغرف  المجموع
 في المسكن

Region 

1 2 3 4 +5 Total 

Average 
Number of 
Rooms in 

the Housing 
Unit 

 Palestine 3.5 100 17.0 34.3 33.5 11.8 3.5 فلسطين

 West Bank 3.6 100 18.5 31.9 34.7 11.0 3.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3.5 100 14.2 38.7 31.4 13.1 2.6 قطاع غزة

 Jerusalem 3.2 100 7.2 23.2 51.9 13.3 4.4 القدس
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 2017حسب التجمع، لقدس محافظة ا فيالمأهولة عدد المساكن 
Number of Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 

 

 التجمعالمحافظة/المنطقة/
 المأهولة عدد المساكن

Number of Occupied 
Housing Units 

Governorate/ Area/ Locality 

  Jerusalem 95,234 القدس

 62,892 Area (J1) (J1منطقة )

 32,342 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 553 َراَفات

 Mikhmas 291 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 الُجَدْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 4,016 الَرام وَضاِحَية الَبريد

 Beit A ‘nan 910 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 157 الَكعاِبَنة )َتَجمُّع َبَدوي(

 Az Za'ayyem 1,923 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 ابو ِديس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 336 عرب الَجَهالين )سالمات(

 As Sawahira ash Sharqiya 1,315 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة

 Ash Sheikh Sa'd 571 الَشْيخ َسْعد
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 الزراعة
 

 :ةالحيازات الزراعيو الحائزون 

حيازة زراعية  2,561 بلغ عدد الحيازات الزراعيةا" زراعيا". و حائز  2,524 في محافظة القدس بلغ عدد الحائزين الزراعيين
 .2020/2021عام الزراعي خالل ال

 

 المساحة المزروعة بمحاصيل البستنة الشجرية، والخضراوات، والمحاصيل الحقلية:
 9,230، منها اتدونم 10,306 ،2020/2021خالل العام الزراعي  محافظة القدسبلغ إجمالي المساحة المزروعة في 

 ،%3.4بنسبة  خضروات دونم 356، ومن المساحة المزروعة% 89.6 ما نسبته تشكل مزروعة بالبستنة الشجرية دونم
 %.7.0بنسبة  محاصيل حقلية دونم 720و
 

 الثروة الحيوانية:
 18,627 بلغ عدد الماعز، في حين رأس 31,619 فيها بلغ عدد الضأن، و رأس 264 محافظة القدسبلغ عدد األبقار في 

 .01/10/2021كما هو في  ذلكو  رأس
 

2021 ،محافظة القدسمؤشرات زراعية مختارة في   
Selected Agricultural Indicators in Jerusalem Governorate,    2021   

 

Area in Dunum بالدونمالمساحة                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator المؤشر محافظة القدس 
Number of Agricultural Holders 2,524 عدد الحائزين 
Number of Agricultural Holdings 2,561 عدد الحيازات 
Cultivated Area 10,306 المساحة المزروعة 
Cultivated Area of Horticulture Trees 9,230 مساحة أشجار البستنة 
Cultivated Area of Vegetables 356 مساحة الخضراوات 
Cultivated Area of Field Crops 720 مساحة المحاصيل الحقلية 
Number of Cows 264 عدد األبقار 
Number of Sheep 31,619 عدد  الضان 
Number of Goats 18,627 عدد الماعز 
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2020/2021حسب نوع المحصول،  محافظة القدسالتوزيع النسبي للمساحة المزروعة في   
Percentage distribution of cultivated area in Jerusalem Governorate by type of crops, 

2020/2021 

 
 

 الكثافة السكانية 

 1,322في محافظة القدس  2020، وبلغت الكثافة الساااااااااكانية منتصااااااااا  العام 2كم 345بلغت مسااااااااااحة محافظة القدس 
، 2فرد/ كم 539، في حين بلغت في الضاااافة الغربية 2فرد/ كم 847، أما في فلساااافين فقد بلغت الكثافة السااااكانية 2فرد/كم

 .2فرد/ كم 5,612وفي قفاع غزة 
 

 0202( حسب المنطقة منتصف العام، 2الكثافة السكانية )فرد/ كم
Population Density (Capita/km2) by Region Mid -Year, 2020 
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 عشر الثالثالفصل 
 

والمصادر الطبيعية البيئة
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 المياه
أفراد % من 85.4عن طريق شبكة المياه العامة، في حين أن  بمياه الشربمن االسر في محافظة القدس تتزود  96.2%

ن في   .2019خالل العام  ، وخاٍل من التلوث ومتوفر عند الحاجةالمسكناألسرة لديهم مصدر مياه شرب محسَّ
 
من المياه لمحافظتي رام هللا والبيرة والقدس منطقة  متر مكعب مليون  24.5مت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي قا
(J2 عام )و ، في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظتي رام هللا والبيرة 2020( القدس منطقةJ2) 29.4 

القدس و  رام هللا والبيرة لنفس العام، وبلغت حصة الفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي لمحافظتي متر مكعب مليون 
( J2أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظتي رام هللا والبيرة والقدس منطقة ) )لتر/فرد/يوم(.  111.7( J2منطقة )

 .2020عام  متر مكعب مليون  2.1فقد بلغت 
 

  اقة الكهربائيةالط
جيجاواط ساعة، فيما بلغ الحمل األقصى  950بلغت مشتريات محافظة القدس من الطاقة الكهربائية  2020خالل العام  

 مشترك. 102,934ميجا فلت أمبير، وبلغ عدد المشتركين  244ميجا واط، وبلغت قدرة نقاط الربط  236
 

 النفايات الصلبة
تقوم بالتخلص من النفايات المنزلية  2017( خالل العام J2من المساكن المأهولة في محافظة القدس )منطقة  21,721

مسكن عن  87مسكن تتخلص من النفايات الصلبة عن طريق حرقها، و 1,488عن طريق القاؤها في اقرب حاوية، و
 طريق القاؤها بشكل عشوائي.

 
  الصرف الصحي

 2019في محافظة القدس خالل العام  الصرف الصحي المحسناالسر تستخدم  من% 98.7
 

 األمطار
, في حين بلغ المعدل العام لألمطار في محطة 2022ملم عام  476.2بلغت كمية المطار المتراكمة في محطة القدس 

 ملم. 537القدس 
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 2019المصدر الرئيسي لمياه الشرب، المنطقة و حسب  فلسطينفي التوزيع النسبي لألسر 
Percentage of Households in Palestine by Region and the Main Source of Drinking Water, 2019 

 

  المصدر الرئيسي لمياه الشرب
 Region المنطقة

Main Source of Drinking Water قطاع غزة محافظة القدس الضفة الغربية فلسطين 
Palestine West Bank 

Jerusalem 
Governorate 

Gaza strip 

 Public water network 4.3 96.2 88.1 54.2 شبكة مياه عامة 

 Protected dug well/protected spring 0.7 1.0 1.2 1.0 بئر ارتوازي )محمي(/ ينبوع )محمي(

 Unprotected dug well/unprotected spring 0.1 0.0 0.1 0.1 بئر ارتوازي )غيرمحمي(/ ينبوع )غير محمي(

 Rainwater 0.2 0.2 1.8 1.1 مياه تجميعاالمطار

 83.5 0.2 4.0 36.2 صهريج/تنك/عربة تجر صهريج صغير
Small tanker truck/Cart  
with tank 

  Bottled Water 0.1 1.9 4.7 2.8 مياه زجاجات معدنية

  Public Tap 10.8 0.2 0.1 4.4 حنفية عامة

 Others 0.3 0.3 0.0 0.2 اخرى 

 Total 100 100 100 100 المجموع
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 2019 مؤشرات مختارة حول المياه والصرف الصحي،
Selected Indicators on Water and Sanitation, 2019 

 المؤشر
 Region المنطقة

Indicator قطاع غزة محافظة القدس الضفة الغربية فلسطين 
Palestine West Bank 

Jerusalem 
Governorate 

Gaza strip 

 99.6 99.7 99.9 99.8 مصادر محسنة لمياه الشرب التي تستخدم نسبة االسر
Percentage of Households using improved sources 
of drinking water  

 98.8 99.7 99.5 99.2 خدمات مياه الشرب األساسية التي تستخدم نسبة االسر
Percentage of Households using basic drinking 
water services 

ن نسبة  أفراد األسرة الذين لديهم مصدر مياه شرب محسَّ
 4.3 85.4 66.2 39.5 ومتوفر عند الحاجة التلوث، وخاٍل من المسكنفي 

Percentage of household members with an 
improved drinking water source located on 
premises, free of contamination and available when 
needed 

 Percentage of household using improved sanitation 99.5 98.7 98.3 98.8 نسبة االسر التي تستخدم الصرف الصحي المحسن

 الصحي الصرفخدمات  التي تستخدم نسبة االسر
 األساسية

97.6 97.8 98.5 97.3 
Percentage of Households using basic Sanitation 
Services 
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 2020-2016ة )ميكروت( في فلسطين حسب المنطقة، من شركة المياه االسرائيلي (1)كمية المياه المشتراة

Quantity of Water Purchased)1( from Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine by 
Region, 2016-2020 

 

 Unit: Million m3  الوحدة: مليون م3 

 المنطقة/المحافظة
 Year     السنة  

Region/ Governorate 
2016 2017 2018 2019 2020 

 )Palestine )2 90.3 84.2 85.7 83.2 79.1 (2)فلسطين

 )West Bank)2 77.1 71.7 73.7 72.6 69.0 (2)الضفة الغربية

 24.5 21.5 25.3 24.5 23.6 (2)والقدسهللا والبيرة  رام
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem)2(  

 Gaza Strip 13.2 12.5 12.0 10.6 10.1 غزة قطاع

شمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين والمسيطر عليها من قبل ت( 1)
 شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت(.

(1) Includes the pumped water from the wells which are located in the 

territories of the State of  Palestine and controlled by Israeli Water 

Company (Mekorot). 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد  ال البيانات (2)
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 

(2)  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 
 
 
 

 محافظة القدسوحصة الفرد اليومية في  والمياه المستهلكة المياه المزودة للقطاع المنزلي كمية
 2020، والضفة الغربية

Quantity of Water Supply for Houshold Sector, Water Consumed and Daily per Capita 
Share in Jerusalem Governorate and the West Bank, 2020 

 

 المنطقة/
 المحافظة

كمية المياه المزودة للقطاع 
 (3المنزلي )مليون م

Quantity of Water 
Supply for Houshold 

Sector (Milion m3) 

 المياه المستهلكة

 السنة(/3)مليون م 
Water 

Consumed 
(Milion m3/year) 

من المياه حصة الفرد اليومية 
 )لتر/فرد/يوم(المستهلكة 

Daily Allocation Per 
Capita 

(liter/capita/day) 

Region/ Governorate 

 *West Bank 82.4 83.8 124.1 الضفة الغربية*

هللا والبيرة  رام
 *والقدس

29.4 21.1 111.7 
Ramallah & Al-Bireh 
and Jerusalem * 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد  ال البيانات*: 
 .1967احتالله للضفة الغربية عام 

*:  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed 

by Israeli Occupation in 1967. 
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 2020-2017، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  (1)للينابيع ي التدفق السنو كمية 
Amount of the Annual Discharge Springs)1( in the West Bank by Governorate, 

2017-2020 

 3Discharge: million m       3م مليون التدفق: 

           Year السنة المحافظة
 Governorate 

2017 2018 2019 2020 

 West Bank 53.3 40.6 25.5 23.5 الضفة الغربية

 Jenin - 0.5 0.5 0.4 جنين 

 Tubas and Northern Valleys 4.4 0.7 1.0 0.9 واالغوار الشمالية  طوباس

 Nablus 13.9 11.4 3.7 4.0 نابلس

 Salfit 0.4 0.8 0.2 0.2 سلفيت

 1.2 0.8  رام هللا والبيره والقدس
1.0 

2.1 
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem 

 Jericho & Al Aghwar 31.4 25.1 18.1 16.5 أريحا واالغوار

 Bethlehem & Hebron 1.1 1.1 0.8 0.7 بيت لحم والخليل

تشممممل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضممممه االحتالل اإلسمممرائيلي إليه عنوة  ال البيانات( 1)
 .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

(1)  Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 

كمية المياه المتدفقة فقط للينابيع المراقبة من قبل سممملطة المياه الفلسمممطينية والتي يقتصمممر وجودها  -
 .في المحافظات الواردة في الجدول

- Quantity of discharged water are for the springs monitored by the 

Palestinian Water Authority and restricted to the governorates 

mentioned. 

 
 

 مقارنة مع معدالتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية  2022كميات األمطار التراكمية للعام 
Annual Rainfall Quantity 2022 compared with its mean average for some stations in 

the West Bank  
 

  

 
 

Station Location 

النسبة من المعدل العام 
 المعدل العام )ملم( )%(

كمية األمطار التراكمية 
 )ملم(

 

 موقع المحطة 
 
 

% of Mean 
Average 

Mean Average 
(mm 

Quantity of 
Rainfall (mm) 

Jerusalem 89 537 476.2 القدس 

Nablus 97 660 642.8 نابلس 

Bethlehem 89 518 463.2 بيت لحم 

Tulkarm 102 602 612.5 طولكرم 

Jenin 92 468 432.7 جنين 

Ramallah and Al-Bireh 113 615 696.7 رام هللا والبيرة 

Hebron 78 596 467.2 الخليل 

Jericho 80 166 132.2 اريحا 

Qalqilia 114 625 710.0 قلقيلية 

Tubas 88 431 379.6 طوباس 

Salfit 113 698 790.0 سلفيت 
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 2017المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرباء، 
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of        

Electricity, 2017 

 التجمع

 Main Source of Electricity المصدر الرئيسي للكهرباء

Locality شبكة عامة 

Public 
Network 

 مولد خاص

Private 
Generator 

 ال يوجد

No 
Electricity 

 غير مبين

Not Stated 

 المجموع

Total 

 22,974 315 22 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2منطقة ) القدس

 Rafat 553 25 0 0 528 َراَفات

 Mikhmas 291 0 2 13 276 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 1,567 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 1 25 624 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 2 435 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 0 3 2,041 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Beit A ‘nan 910 12 0 2 896 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 11 733 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 990 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 158 إْجَزاِبيت 

 Al Qubeiba 771 42 1 0 728 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 12 0 0 1,486 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 9 40 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 2 1,236 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 7 206 الَبَلدِبيت َحِنيَنا 

 Qatanna 1,388 58 0 0 1,330 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 755 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 326 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 6 2,171 َعناَتا

الَكعاِبَنة )َتَجمُّع 
 َبَدوي(

11 129 17 0 157 
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 91 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 2 2,201 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 1,919 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 )سالمات(

258 57 1 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 44 1,101 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 3 353 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البياناتمالحظة: 
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 

annexed by Israeli  Occupation in 1967. 
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 2017القدس حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية والتجمع،  محافظة المساكن المأهولة في
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Methods of Solid Waste 

Disposal and Locality, 2017 
 

 التجمع

الطريقة المستخدمة للتخلص من 

 النفايات المنزلية

Methods of Solid Waste 
Disposal 

Locality 
القاؤها في اقرب 

 حاوية
 حرقها

القاؤها بشكل 

 عشوائي
 المجموع غير مبين أخرى

Throwing it in 
the Nearest 
Container 

Burned 
Thrown 

Randomly 
Other 

Not 
Stated 

Total 

 21,721 1,488 87 15 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2القدس منطقة )

 Rafat 553 25 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 18 273 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 4 1,563 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 0 345 ُدقُّوِبيت 

 ’Jaba 689 39 0 0 77 573 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 7 430 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 4 27 42 1,971 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Beit A‘nan 910 12 0 4 14 880 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 1 1 64 678 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 29 961 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 4 83 642 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 1,498 12 0 0 18 1,468 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 1 47 1 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 1 0 14 1,223 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 27 186 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 58 0 14 228 1,088 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 7 748 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 1 22 303 ِبيت إْكَسا

 A'nata 3,889 1,712 4 0 92 2,081 َعناَتا

 157 0 0 1 154 2 الَكعاِبَنة )َتَجمُّع َبَدوي(
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 13 78 الْزَعيِ مْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 8 93 2,102 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 2 10 18 1,889 ابو ِديس

الَجَهالين عرب 
 )سالمات(

122 194 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 1 74 1,070 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 3 15 148 190 الَشْيخ َسْعد

االحتالل اإلسرائيلي إليه مالحظة: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
 .1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

 Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 عدد المنشآت
عاملاة فاي القعاا   منشاآت  9,704، منهاامنشأة 10,227في محافظة القدس  2017ت العاملة في العام آبلغ عدد المنش

فااي القعااا  الخاااو  القعااا   2017فااي العااام بلااغ عاادد العااامل   القعااا  اليلااي  الشاارحات الح  ممااة   حمااا الخاااو   
 J1)  15,604فاااي منعقاااة  عامااال  19,182 عامااال مااانه  34,786 فاااي محافظاااة القااادساليلاااي  الشااارحات الح  مماااة 

  (J2في منعقة   عمال
 

أن نشااط تااا ة الاملاة  التا ياة  تبا  عند ت زيع المنشآت العاملة في محافظة القدس حسب النشاط القتصااد  الريمساي، 
فمماااا  اااا  نشااااط  ،ةأمنشااا 5,326يا ح اااا بلاااغ عاااددمااا  ح اااا عااادد المنشاااآت   إصاااال المرح اااات احتااال المرت اااة ا  لااا 

   منشأة 969ب اقع  ا خرى الخدمات  أنشعة تايا  ،ةأمنش1,239  ح يلمة في المرت ة الثانمة ب اقعالصناعة الت
 

 
 

 2017، محافظة القدسعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Jerusalem Governorate, 2017  
 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

 عدد العاملين
No. of Employed 

Persons 
Region/Governorate 

 Palestine 444,086 148,974 فلسطين

 *West Bank 309,848 101,517 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة

 Jerusalem Governorate 34,786 9,704 محافظة القدس

 J1) 4,466 19,182 Area (J1)منعقة  

 J2) 5,238 15,604 Area (J2)منعقة  

* Data includes Jerusalem governorate.  البمانات تشمل محافظة القدس *  
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        محافظة القدس حسبعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
 2017، المنطقة

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the  
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017  
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 2017، محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسيعدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Main Economic 
Activity, 2017 

 

 النشاط االقتصادي الرئيسي
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

Main Economic Activity 

  Mining and quarrying 7 التعدي    استغال المحا ر

  Manufacturing 1,239 الصناعات التح يلمة

 8 إمدادات الكهربا   الغاز  ال خا   تك مف اله ا 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

امدادات المماه  أنشعة الصرف الصحي  إدا ة النفايات 
  معالاتها

10 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 34 اإلنشا ات

تاا ة الاملة  المفرد  التا ية(  إصال المرح ات ذات 
 المحرحات  الد ا ات النا ية

5,326 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 177 النقل  التخ ي 

 669 انشعة خدمات القامة  الععام
Accommodation and food service 
activities 

 Information and communication 54 المعل مات  التصالت

 Financial and insurance activities 76 التأم   النشعة المالمة  أنشعة

 Real estate activities 20 ا نشعة العقا ية

 290 ا نشعة المهنمة  العلممة  التقنمة
Professional, scientific and technical 
activities 

 131 أنشعة الخدمات الدا ية  الخدمات المساندة  
Administrative and support service 
activities 

 72 اإلدا ة العامة  الدفا   الضمان ال تماعي الل امي
Public administration and defense; 
compulsory social security 

 Education 461 التعلم 

 Human health and social work activities 467 انشعة صحة النسان  العمل ال تماعي

 Arts, entertainment and recreation 187  التسلمةالفن ن  الترفمه 

 Other service activities 969 انشعة الخدمات ا خرى 

أنشعة  ا سر المعمشمة  التي تستخدم افرادًا  أنشعة 
السر المعمشمة في انتاج سلع  خدمات غ ر محددة 

 لستخدامها الخاو

1 

Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-
producing activities of households for 
own use 

انشعة المنظمات  اله ئات غ ر اإلقلمممة غ ر الخاضعة 
 11 لل لية  ال طنمة

Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

  Not stated 18 مب   غ ر
 Total 10,227 المجموع 
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 2017، التجمعمحافظة القدس حسب عدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 
 

 المنطقة/ التجمع
 عدد المنشآت العاملة

Number of Operating 
Establishments 

Area / Locality 

 Jerusalem Governorate 10,227 محافظة القدس

  4,668 Area (J1) (J1منطقة )

  5,559 Area (J2) (J2منطقة )

 Rafat 65 َ اَفات

 Mikhmas 27 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 219 ُمَخمَّْ  َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 18 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 35 ِب ت ُدقُّ 

 ’Jaba 46 َ َ عْ 

 Al Judeira 76 الُاَدْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 1,109 الَرام  َضاِحَمة الَبريد

 Beit A ‘nan 108 ِب ت َعَنان

 Al Jib 145 الِاْ ب

 Bir Nabala 249 ِب ر َنَ ال

 Beit Ijza 14 ِب ت إْ َ ا

 Al Qubeiba 167 الُقَبْ َ ة

 Kharayib Umm al Lahim 8 َخراِيب أمُّ الَلْح ْ 

 Biddu 302 ِبدُّ 

 An Nabi Samwil 2 الَنِبي َصُم ي ل

 Hizma 249 ِحْ ما

 Beit Hanina al Balad 11 ِب ت َحِن َنا الَبَلد

 Qatanna 74 َقَعنَّة

 Beit Surik 66 ِب ت ُس ِ يك

 Beit Iksa 36 ِب ت إْكَسا

 A ‘nata 709 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 2 الَكعاِبَنة  َتَامُّع َبَد  (

 Az Za'ayyem 94 الْ َعمِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 1,126 الِعْ َ ِ يَّة

 Abu Dis 422 اب  ِديس

 A'rab al Jahalin (Salamat) 20 عرب الَاَهال    سامات(

 As Sawahira ash Sharqiya 122 الَس اِحَرة الَشْرِقمَّة

 Ash Sheikh Sa'd 38 الَشْمخ َسْعد
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 الحسابات القومية
ليام  J1  ي محا ظة ال لس من  ةالمرصااةةو لالمتف ة ما الميار ر اللللية  االقتصاااة ة جمالي القيمة المضااا ة لشطشاا ةإ

 .2018مريكي لليام أمل ةن ةلالر 1,321.6  سيار الجارية( م ابلمريكي )باألأ مل ةن ةلالر 1,348.4 بلغ 2019
 

 باألسعار الجارية 2019 -2015ألهم األنشطة االقتصادية لألعوام ( J1القيمة المضافة في محافظة القدس منطقة )
Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1) for Main Economic Activities for the 

Years 2015-2019 at Current Prices 

Value in USD Million   القيمة بالمل ةن ةلالر أمريكي 
Economic Activity 2019 2018 2017 2016 2015 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 الزراعة لص ل األسماك 

Mining, manufacturing, 
water and electricity 

 لالكهرباء الصناعة التحةيلية لالمياه 204.7 233.8 235.0 231.2 234.7

Construction 35.3 33.9 35.6 35.5 35.5 اإلطشاءات 
Wholesale and retail 
trade 

 تجارو الجملة لالتجزئة 364.9 347.8 365.2 370.2 380.6

Transportation and 
storage  

 لالتخزينالن ل  5.5 3.4 4.2 5.8 5.0
Information and 
communication 

 الميلةمات لاالتصاالت - 1.5 1.5 1.4 1.5
Services 687.9 675.7 671.3 670.4 616.3 الخلمات 
Public administration 
and defence 

 االةارو اليامة لالل اع 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Gross value added 1,348.4 1,321.6 1,316.2 1,295.7 1,230.2 مجموع القيمة المضافة 

 

Notes:Value added within national accounts includes all value added incurred 

from all economic sectors including the informal sector. 

 

 

:القيمة المضا ة ضمن الحسابات ال ةمية تشمل كا ة القيم المضا ة المتةللو من كا ة مالحظات
 ال  اعات االقتصاة ة بما  ي ذلك ال  اع غ ر المنظم.

 

 2019 -2015( حسب النشاط االقتصادي، J1التوزيع النسبي الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدس منطقة )
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1)  

by Economic Activity, 2015-2019 

Economic Activity 2019 2018 2017 2016 2015 النشاط  االقتصادي 
Agriculture and fishing 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 الزراعة لص ل األسماك 

Mining, manufacturing, 
water and electricity 

 لالكهرباء الصناعة التحةيلية لالمياه 16.6 18.0 17.9 17.5 17.4

Construction 2.6 2.6 2.7 2.7 2.9 اإلطشاءات 
Wholesale and retail 
trade 

 تجارو الجملة لالتجزئة 29.7 26.8 27.7 28.0 28.2

Transportation and 
storage  

 لالتخزينالن ل  0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Information and 
communication 

 الميلةمات لاالتصاالت 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Services 51.0 51.1 51.0 51.7 50.1 الخلمات 
Public administration 
and defence 

 االةارو اليامة لالل اع 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total 100 100 100 100 100 مجموع ال 

 
 

Note: Value added within national accounts includes all value added 

incurred from all economic sectors including the informal sector. 
: القيمة المضا ة ضمن الحسابات ال ةمية تشمل كا ة القيم المضا ة المتةللو من كا ة مالحظة

 ال  اع غ ر المنظم.ال  اعات االقتصاة ة بما  ي ذلك 
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 عشر السادس الفصل
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 حركة أسعار المستهلك
% مقا نة 1.95ا تفاعًا نسجججججج     2021عام  (J1)منطقة  القدسمحافظة  فر الرقم القياسججججججر اسجججججج ا  ال سجججججج    سجججججج ل 
 . 2019مقا نة بال ام  2020% عام 0.74، ك ا س ل الرقم ا تفاعًا نس    2020بال ام 

 
 2021(، J1ألسعار المستهلك في محافظة القدس منطقة )الشهرية األرقام القياسية 

Monthly Consumer Price Index Numbers in Jerusalem Governorate Area (J1), 2021 
 

 Base Year 2018=100                                                                                             100= 2018سنة ااساس 
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  القدسالمستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية في محافظة ألسعار األرقام القياسية ونسبة التغير السنوية  
 2020 ,2021(، J1منطقة )              

Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups of 
Expenditure in Jerusalem Governorate Area (J1), 2020, 2021 

 

 Base Year 2018=100  100=2018 ااساسسنة   

Group 
number 

Major Groups of Expenditure 
 نسبة التغير %
Percent 

Change % 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2020 2021
 رقم

المجموعة   

01 Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

1.31 105.39 104.03 
ال واد الغذائية وال شروبات غير 

 01 الكحولية

02 Alcholoic Beverages, 
Tobacco and Narcotics 

 02 ال شروبات الكحولية، وال بغ 99.81 99.72 0.08-

03 Clothing and Footwear -1.84 89.38 91.05 03 ال البس وااحذية 

04 Housing, Water, Electricity, 
Gas and Other Fuels 

6.01 110.03 103.79 
ال سكن وال ياه والك رباء والغاز 

 04 من الوقودوغيرها 

05 
Furnishings, Household 
Equipment and Routine 
Houshold Maintenance 

-0.73 97.84 98.56 
ال فروشات وال  دات ال نزلية 

 05 وصيانة ال نازل الروتينية

06 Health 1.78 109.07 107.16 06 الصحة 
07 Transport  7.44 98.59 91.76 07 ال واصالت 

08 Information and 
Communication 

 08 ال   ومات واالتصاالت 94.40 94.73 0.35

09 Recreation, Sport, Culture, 
Gardens and Pets 

1.67 117.00 115.08 
ال رفي ، الرياضة، الثقافة، 
 09 الحدائق والحيوانات االيفة

10 Education Services 4.07 113.67 109.22 10 خدمات ال   يم 

11 Resturants and 
Accomodation Services 

 11 ال طاعم وخدمات االقامة 121.64 118.80 2.34-

 Miscellaneous Goods and 
Services (12+13)* 

-0.11 107.16 107.28 
 الس ع والخدمات ال  نوعة

(12+13*) 
 

12 Insurance and Financial 
Services 

 12 ال اليةال أمين والخدمات  106.38 106.34 0.04-

13 
Personal Care, Social 
Protection and 
Miscellaneous Goods and 
Services  

-0.14 107.47 107.61 

الرعاية الشخصية والح اية 
االج  اعية والس ع والخدمات 

 ال  نوعة
13 

 
Consumer Price Index 1.95 104.12 102.13 

الرقم القياسي ألسعار 
  المستهلك

 

* Reliance on the new version of the Classification of 

Individual Consumption according to Purpose COICOP – 
2018  issued by the United Nation division (UN), to classify 
major groups, commodities' and services consumed at the 
beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and 
for comparison purposes with the previous CPI time series 

groups 12, 13 has been merged to compareed with the 
previous group Miscellaneous Goods and Services (12) 
within the privious classification COICOP - 1999. 

 

تم االع  اد ع ى اإلصدا  ال ديد من تصنيف االس  الك الفردي حسب الغرض * 
والصاد  عن شعبة اامم ال  حدة، ل صنيف  COICOP – 2018من االس خدام 

والذي  2019ال   وعات الرئيسية والس ع والخدمات االس  الكية مع مط ع ال ام 
ال يانات السابقة  م  وعة  ئيسية، واغراض ال قا نة مع س س ة 13ي ألف من 

ل قا ن  ا مع م  وعة الس ع  13، 12ل ؤشر أس ا  ال س     تم دمج ال   وع ين 
 .COICOP - 1999( ض ن ال صنيف السابق 12والخدمات ال  نوعة سابقًا )
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 القدسفي محافظة أقسام اإلنفاق الرئيسية  حسب المستخدمة في احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك *األوزان

 J1 ،2018منطقة  

Relative Weights* Used in Calculating Consumer Price Index Numbers by Major 
Groups of Expenditure in Jerusalem governorate area (J1), 2018 

 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 (J1منطقة ) القدس

Jerusalem Area 
(J1) 

Major Groups of Expenditure 

 Food and Non-Alcoholic Beverages 21.9516 ال واد الغذائية وال شروبات غير الكحولية

 6.3951 ال شروبات الكحولية، وال بغ
Alcholoic Beverages, Tobacco and 
Narcotics 

 Clothing and Footwear 4.7450 ال البس وااحذية

 11.3516 ال سكن وال ياه والك رباء والغاز وغيرها من الوقود
Housing, Water, Electricity, Gas and Other 
Fuels 

 4.9857 ال فروشات وال  دات ال نزلية وصيانة ال نازل الروتينية
Furnishings, Household Equipment and 
Routine Houshold Maintenance 

 Health 1.9687 الصحة

  Transport 14.3943 ال واصالت

 Information and Communication 5.1935 ال   ومات واالتصاالت

 1.8468 ال رفي ، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات االيفة
Recreation, Sport, Culture, Gardens and 
Pets 

 Education Services 2.9330 خدمات ال   يم

 Resturants and Accomodation Services 2.3773 ال طاعم وخدمات االقامة

 Insurance and Financial Services 5.8625 ال أمين والخدمات ال الية

الرعاية الشخصية والح اية االج  اعية والس ع والخدمات 
 15.9950 ال  نوعة

Personal Care, Social Protection and 
Miscellaneous Goods and Services  

 Consumer Price Index 100.0000 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

باس خدام ال س وى ال ام   2018تم تحديث االوزان ل   ر عن ال ام * 
 .2017 – 2016مقا نة مع  2018لألس ا  ل  ام 

* CPI weight update to be 2018 using the general price level 

for 2018 compared to 2016/2017. 
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 خارج المنشآتالنقل 
 مح عاملا  118مركبة يعمل بها  114 قطاع النقل خارج المنشمممفت مح مظاماة القد  بلغ عدد المركبات العاملة ضمممم 

دوالر، وبلغت القيمة المضمممممممممممممامة المتظققة م  مليون  5.7 هذه المركبات ظقق م ت، فيما بلغ حجم اإلنتاج الم2019 عام
 مليون دوالر. 3.3لهذه المركبات  خارج المنشفتنشاط النقل 

 
 

 2019القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل ألنشطة هم المؤشرات االقتصادية أ

Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport 
 in Jerusalem Governorate, 2019 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                       دوالر امريكح( باأللف)القيمة 

 
 

 2019القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل  النشطة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport in Jerusalem 

Governorate, 2019 
 

    (Value in USD 1000)                                                                       دوالر امريكح( باأللف)القيمة         

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

 Number of  vehicles 114 المركباتعدد 

 Number of persons engaged 118 عدد العاملي 

 Output 5,666.6 اإلنتاج

 Gross value added 3,273.6 إجمالح القيمة المضامة

 Intermediate consumption 2,392.9 االستهلك الوسيط

 
 والتخزينالنقل 

خلل العام  عاملي  804منشأة  يعمل بها  184العاملة مح انشطة النقل والتخزي  مح مظاماة القد   المنشفتبلغ عدد 
مليون  5.0 لنفس العام ةنشطاال هها هذتبلغت القيمة المضامة التح حقق، و مليون دوالر 7.9 وبلغ حجم اإلنتاج، 2019
 .دوالر
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 2019القدس،  فظةمحافي النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية 

Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 2019 
 

    (Value in USD 1000)                                                                                     دوالر امريكح( باأللف)القيمة       

 
 
 

 2019القدس،  محافظةفي  النشطة النقل والتخزين المؤشرات االقتصاديةاهم 
Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 2019 

 
 

 (Value in 1000 USD) )القيمة بااللف دوالر امريكح(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 No. of operating establishments 184 عدد المنشفت العاملة

 Number of Employed Persons 804 عدد العاملي 

 Output 7,909.9  اإلنتاج 

  Intermediate consumption 2,936.6 االستهلك الوسيط 

 Gross value added 4,973.3 إجمالح القيمة المضامة
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 المعلومات واالتصاالت
خلل عاملا  94يعمل بها منشأة  48واالتصاالت مح مظاماة القد   انشطة المعلومات بلغ عدد المنشفت العاملة مح

 1.8 مليون دوالر، وبلغت القيمة المضامة التح حققتها هذه االنشطة لنفس العام 2.2، وبلغ حجم اإلنتاج 2019العام 

 مليون دوالر.
 

 2019القدس،  ظةمحاففي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات هم المؤشرات االقتصاديةأ

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in   
Jerusalem Governorate, 2019 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   دوالر امريكح( باأللف)القيمة     

 
 

 
 

 2019القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in 

Jerusalem Governorate, 2019 
 

 (Value in 1000 USD) )القيمة بااللف دوالر امريكح(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 48 عدد المنشفت العاملة
 

No. of operating establishments 

 Number of Employed Persons 94 عدد العاملي 

 Output 2,249.8  اإلنتاج 

  Intermediate consumption 418.9 االستهلك الوسيط 

 Gross value added 1,830.8 إجمالح القيمة المضامة
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 رخص االبنية

 رخصاااااااااااة ليةاااااااااااا ة   يالية بل   131 (J2)في محافظة القدس منطقة  2021االبنية الصاااااااااااادر  عا   بلغ عدد رخص
ألف متر مربع، اما رخص االبنية غير 170.8 ألبنية سااااااااااةنية ليةااااااااااا ة  ةرخصاااااااااا 120ألف متر مربع،  منها  180.6

 ألف متر مربع. 9.8ليةا ة ا يالية بل    11الةةنية فكان عددها 
 

 

 2021لألبنية حسب استخدام المبنى، ( J2منطقة ) رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس
Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Buildings by Status 

of Licensed Buildings, 2021 
 

 هوضع البناء المطلوب ترخيص
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses 

 (2المساحة المرخصة ) ألف م
)2Licensed Area (1000m 

Status of Licensed 
Building  ديد مةا ات  

New Areas 

 مةا ات قائية 
Existing 
Areas  

 Residential Buildings 16.3 154.5 120 مبنى سةني

 Non-Res. Buildings 0.3 9.5 11 مبنى غير سةني

 Total 16.6 164.0 131 المجموع
 
 
 

 

 
القيية اليضاااااافة التي  ققها بل   أمريةي، و  ملي ن دوالر 21.8االنتاج اليتحقق من نشااااااش االنشاااااا ات   الي بلغ  جم 

 .2019أمريةي خالل العا   ملي ن دوالر 17.2 لنفس العا  النشاش اهذ
 

 

 

 2019القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات هم المؤشرات االقتصاديةأ
Main Economic Indicators for Constructuin Activities in Jerusalem          

Governorate, 2019 

 (Value in 1000 USD) لااللف دوالر امريةي()القيية 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Output 21,802.0  اإلنتاج 

  Intermediate consumption 4,570.2 االستهالك ال سيط 

 Gross value added 17,231.8   يالي القيية اليضافة
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 2019القدس،  محافظةفي  ألنشطة االنشاءات اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Construction Activities in Jerusalem Governorate, 2019 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                      دوالر امريةي( لاأللف)القيية     
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 نشاط الصناعة

ظلي ن دوالر، وبلغت القيما المضططاحا التا حححت ا  606.9بلغ حجم اإلنتاج ألنشطط ا الصطط اعا حا ظةاحلا الحوا ح الا 
 .2019خالل العام  ظلي ن دوالر 379.3هذه االنش ا ل فس العام 

 

 2019القدس،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2019 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                 دوالر اظريكا( باأللف)القيما 

 
 

 

 2019القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2019 
 

 
 
 
 

606,861.2

379,315.6

227,545.5

0.0

100000.0

200000.0

300000.0

400000.0

500000.0

600000.0

700000.0

االنتاج                          
Output

اجمالي القيمة المضافة           
Gross Value Added

االستهالك الوسيط         
Intermediate Consumption

ة 
يم

لق
ا

V
a
lu

e

Indicatorالمؤشر 

  Value in USD 1000   دوالر اظريكا باأللفالقيما 

  اإلنتاج  االقتصادي النشاط

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value 

Added 

Economic Activity 

التعوين واستغالل المةاجر 
 الص اعات التة يلياو 

    350,525.3        176,538.1                  173,987.2        
Mining, quarrying and 
manufacturing 

إظوادات الك رباء والغاز والبخار 
 المياه وإظوادات وتكييف ال  اء

 الصةا وإدارة الصرف وأنش ا

 وظعالجت ا ال فايات

      256,335.8        51,007.4                  205,328.4        

Electricity, gas, steam, 
air conditioning supply, 
water supply; 
sewerage, waste 
management and 
remediation activities 

 Total        379,315.6                  227,545.5        606,861.1       المجموع
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 :النشاط الفندقي
 ند ًا  17، 2020 ي محا ظة القدس  ي نهاية العام  مستتتتتش النشتتتتتا  الفند يالتي استتتتتتفاب   ي  بلغ عدد الفنادق العاملة
ما  424 ، منهموعاملةاماًل ع 562 وبلغ متوستتتتت  عدد العامليا  يها ،ستتتتتر راً   1,954و  ةغر  822عامال، يتو ر  يها 

 ما اإلناث.   138و الذكور
 

 2020-2016, القدس ي محافظةف الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات

Main Indicators for Hotel Activity in Jerusalem Governorate, 2016-2020 
 

 
 2020-2016 حسب توفر خدمات مختارة، محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في 

Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem Governorate by 
Availability of Selected Facilities, 2016-2020 

 

 المؤشر
 Year                              السنة

Indicator 
2016 2017 2018 2019 2020 

 *Number of hotels 17 19  21 20 24 *الفنادق عدد

 *Number of rooms 822 987  1,464 1,480 1,462 *الغرف عدد

 *Number of beds 1,954  2,199  3,144 3,242 3,168 *ةاألسر   عدد

 96.9 642.1 587.6 560.8 552.7 اشغال الغرف متوس 
Average of room 
occupancy 

 % Room occupancy 9.5 54.1 41.2 37.9 41.7 % اشغال الغرف نسبة

 143.3  1,006.0 980.4 934.4 893.8 ةاشغال األسر   متوس 
Average of bed 
occupancy 

 Bed occupancy percent 5.7 37.8 31.1 28.8 30.4 ةاشغال األسر   نسبة

  Number of guests 17 ,897  126,378 121,326 113,911 99,372 النزالء عدد

  Number of guest nights 912,52  367,184 357,852 341,065 326,232 ليالي المبي  عدد

                  .At the end of the year* *  ي نهاية العام.                                                          

( الى 2020كانون أول  –يرجع الهبو  الحاد  ي المؤشرات الفندقية خالل الفترة )آذار 
ضا ة الى الحد ما جائحة كورونا التي ادت الى تو ف حركة المسا ر ا بيا الدول، ا

 التنقل بيا المحا ظات الفلسطينية.

The sharp decline in hotels indicators during the period (March - 

December 2020) is resulted from to the COVID-19 pandemic, 

which halted the movement of travelers between countries, in 

addition to limiting movement between the Palestinian 

governorates. 

Year 
 هاتف

Telephone 
 تكييف

Air 
Condition 

 تدفئة

Heaters 

 تلفزيون 

T.V 
 حمام خاص

Private 
Bathroom 

 عدد الغرف
No. of 

Rooms 

 عدد الفنادق*
No. of 

Hotels* 
 السنة

2016 1,420 1,430 1,439 1,231 1,434 1,462 24 2016 

2017 1,386 1,398 1,398 1,205 1,398 1,480 20 2017 

2018 1,318 1,330 1,330 1,137 1,330 1,464 21 2018 

2019 953 977 977 850 950 987 19 2019 

2020 700 812 812 688 797 822 17 2020 

*At the end of the year.   .ي نهاية العام  * 

The sharp decline in hotels indicators during the period (March - 

December 2020) is resulted from to the COVID-19 pandemic, 

which halted the movement of travelers between countries, in 

addition to limiting movement between the Palestinian 

governorates. 

( الى 2020كانون أول  –يرجع الهبو  الحاد  ي المؤشرات الفندقية خالل الفترة )آذار 
رونا التي ادت الى تو ف حركة المسا ر ا بيا الدول، اضا ة الى الحد ما جائحة كو 

 التنقل بيا المحا ظات الفلسطينية.



PCBS السياحة                                                                                                  2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                 

 

 146 

  
  2020- 2016عدد النزالء في فنادق محافظة القدس،

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate, 2016 – 2020 

 
 

  2020متوسط عدد العاملين في فنادق محافظة القدس حسب الربع وطبيعة العمل والجنس، 
Average Number of Employees in Jerusalem Governorate Hotels by Quarter, Type of 

Work and Sex, 2020 
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Yearالسنة 

 الربع

    إدارة
Administration 

 إنتاج
Operation 

 المجموع
Total 

Quarter 
 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 First quarter 136 434 86 336 50 98 الربع األول

 Second quarter 140 450 89 349 51 101 الربع الثاني

 Third quarter 142 431 85 334 57 97  الربع الثالث

  Fourth quarter 130 381 82 290 48 91 الربع الرابع

 Average  138 424 86 327 52 97 المتوسط

( الى 2020كانون أول  –يرجع الهبو  الحاد  ي المؤشرات الفندقية خالل الفترة )آذار 
جائحة كورونا التي ادت الى تو ف حركة المسا ر ا بيا الدول، اضا ة الى الحد ما 

 التنقل بيا المحا ظات الفلسطينية.

The sharp decline in hotels indicators during the period (March - 

December 2020) is resulted from to the COVID-19 pandemic, which 

halted the movement of travelers between countries, in addition to 

limiting movement between the Palestinian governorates. 
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 2020النشاط الفندقي في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر، 
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2020 

 

 الشهر
 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 الغرف المتاح عدد

No. of 
Available 
Rooms 

 المتاح األسّرة عدد

No. of 
Available 

Beds 

 النزالء عدد

No. of 
Guests 

 المبيت ليالي عدد

No. of Guest 
Nights 

 الغرف إشغال

Room Occupancy 

 رةاألسّ  إشغال

Bed Occupancy 
Month 

 المتوس 

Average 

 النسبة%

Rate % 

 المتوس 

Average 

 النسبة %

Rate % 

 January 44.7 1002.1 66.0  670.4   31,066  11,028   2,242   1,015  18 كانون ثاني

 February 28.4 626.1 44.3  457.2   19,408   6,511   2,205   1,033  18 شباط

 March . . .  .   .   .   3,072   1,089  21 آذار

 April . . .  .   .   .   3,072   1,089  21 نيسان

 May . . .  .   .   .   3,072   1,089  21 أيار

 June . . .  .   .   .   3,072   1,089  21 حزيران

 July . . .  .   .   .   2,340   994  18 تموز

 August . . .  .   .   .   2,340   994  18 آب

 September . . .  .   .   .   2,340   994  18 أيلول

 October . . .  .   .   .   2,340   994  18 تشرين أول

 November . . .  .   .   .   2,368   1,012  19 تشرين ثاني

 December 3.0 58.6 7.0  57.4   1,817   358   1,954   822  17 كانون أول

 *Annual Average 5.7 143.3 9.5 96.9 52,291 17.897  2,535  1,018         وي*المعدل السن

المعدل السنوي لكا ة المؤشرات باستثناء عدد النزالء وعدد ليالي المبي  حيث يمثل * يمثل 
 المفموع خالل عام.

* Represents the annual average of indicators except number of guests and number of guest nights 

which represents the annual total. 

( الى 2020كانون أول  –المؤشرات الفندقية خالل الفترة )آذار يرجع الهبو  الحاد  ي 
جائحة كورونا التي ادت الى تو ف حركة المسا ر ا بيا الدول، اضا ة الى الحد ما التنقل 

 بيا المحا ظات الفلسطينية.

The sharp decline in hotels indicators during the period (March - December 2020) is resulted from to 

the COVID-19 pandemic, which halted the movement of travelers between countries, in addition to 

limiting movement between the Palestinian governorates. 
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 2020توزيع النزالء في فنادق محافظة القدس والضفة الغربية حسب الجنسية والربع، 
Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and the West Bank Hotels by Nationality and Quarter, 2020 

 

 
 

المنطقة/ 
 الربعالمحافظة و 

 

 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 Nationality الجنسية

 المجموع

Total 
 

Region/  
Governorate 
and Quarter 

  لسطيا

Palestine 

 عربية دول

Arab 
Countries 

 إسرائيل

Israel 

 آسيا

Asia 

 الواليات

 وكندا المتحدة

U.S.A 
&  

Canada 

 أمر كا دول

 األخرى 

Other 
American 
Countries 

 االتحاد

 األوروبي

European 
Union 

 أوروبا با ي

Other 
European 

 

 أ ر قيا
Africa 

 استراليا
 ونيوز لندا

Australia 
& 

New 
Zealand 

 

 West Bank  109,870  1,166  2,427  4,044  41,590  1,757  7,805 16,112 17,896 344 16,729 47 الضفة الغربية 

  First quarter  90,106    1,166    2,427   4,044     41,563    1,757   7,805 16,112 6,483 326 8,423 64 األولالربع 

 194 48 الثانيالربع 
              

-    
257 

              
-    

              
-    

              
-    

             
13  

              
-    

              
-    

              
-    

        464  Second quarter 

 1,285 48 الثالثالربع 
              

-    
5,491 

              
-    

              
-    

              
-    

               
4  

              
-    

              
-    

              
-    

    6,780  Third quarter 

 5,665 18 6,827 47 الرابعالربع 
              -                  -                  -                 

10  
              -                  -                  -    

  12,520  Fourth quarter 

  Jerusalem  17,897    46          27        651       6,517      757      2,785 4,433 1,554 34 1,093 17 القدس

  First quarter  17,539    46          27        651       6,517      757      2,785 4,433 1,526 19 778 21 األولالربع 

 Second quarter    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               21 الثانيالربع 

 Third quarter    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               18 الثالثالربع 

 Fourth quarter  358            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               28 15 315 17 الرابعالربع 

( الى جائحة كورونا التي ادت 2020كانون أول  –يرجع الهبو  الحاد  ي المؤشرات الفندقية خالل الفترة )آذار 
 الى تو ف حركة المسا ر ا بيا الدول، اضا ة الى الحد ما التنقل بيا المحا ظات الفلسطينية.

The sharp decline in hotels indicators during the period (March - December 2020) is 

resulted from to the COVID-19 pandemic, which halted the movement of travelers 

between countries, in addition to limiting movement between the Palestinian 
governorates. 
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 نشاط الخدمات
عاةل خالل العام  17,700يعمل بها ةنشآآ    2,994بلغ عدد المنشآآ ا العاةلف  ا اطشآآلف التدةاا  ا ةحا لف ال د  

 577.9العام ةليون دوالر، وبلغت القيمف المضا ف التا ح  تها هذه االطشلف لنفس  771.8، وبلغ حجم اإلطتاج 2019
 ةليون دوالر.

 

 2019اهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس، 
Main Economic Indicators for Services Activities in Jerusalem Governorate, 2019 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                               دوالر اةريكا( باأللف)القيمف    

 
 

 2019القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الخدمات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Services Activities in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2019 

    (Value in 1000)                                                                                            دوالر اةريكا( باأللف)القيمف  

771,792.7
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 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employed 
Persons 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

القيمة  إجمالي
 المضافة
Gross 
Value 
Added 

Economic Activity 

 أطشلف خدةاا االقاةف واللعام
2,609 

 
87,732.4 

 
24,455.4 

 
63,277.1 

 
Accommodation and food 
service activities 

 Real estate activities 5,833.1 557.5 6,390.6 188 األطشلف الع اريف وااليجاريف

 23,624.2 4,294.9 27,919.1 887 األطشلف المهنيف والعلميف والت نيف
Professional, scientific 
and technical activities 

التدةاا االداريف والتدةاا أطشلف 
 17,388.9 9,224.3 26,613.2 493 المساطد 

Administrative and 
support service activities 

 Education 96,265.7 14,326.9 110,592.7 5,622 التعليم

 الصحف والعمل االجتماعا
3,610 94,586.6 1,4501.2 80,085.4 

Human health and social 
work activities 

 الفنون والترفيه والتسليف
889 21,252.2 4,888.8 16,363.4 

Arts, entertainment and 
recreation 

 Other service activities 275,080.5 121,625.4 396,705.9 3,401 أطشلف التدةاا االخرى 

 Total 577,918.3 193,874.4 771,792.7 17,699 المجموع
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 نشاط التجارة الداخلية

عاماًل  12,597منشآآآآآآآ ل اعمل ب ا  5,127العاملة في انشآآآآآآآاة اللداخل الدا لحة في ملافسة ال د   المنشآآآآآآآ  بلغ عدد 
لنفس  ةنشآآآآآآااال ه ا هذلالقحمة المضآآآآآآافة اللي ح  بلغت ، و مليون دوالخ 753.2وبلغ حدم اإلنلاج ، 2019 الل العام 

 .مليون دوالخ  598.8  العام
 

 2019القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem           
Governorate, 2019 

 (Value in 1000 USD)                                                                                    دوالخ امريكي( باأللف)القحمة    

 
 

 

 2019القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem         
Governorate, 2019 

 

 (Value in 1000 USD) )القحمة بااللف دوالخ امريكي(

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 No. of operating establishments 5,127 عدد المنش   العاملة

  Number of employed persons 12,597 عدد العاملين

 Output 753,172.2  اإلنلاج 

  Intermediate consumption 154,412.4 االسل الك الوسحط 

 Gross value added 598,759.8 إجمالي القحمة المضافة
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 الواردات السلعية المرصودة
حيبث بلتبت  2019مقارنبة مبع مبام  %6انخفاضًا بنسبةة  2020سجلت الواردات السلعية المرصودة لمحافظة القدس لعام 

 مليون دوالر أمريكي.  327.9حوالي  قيمتها
 

 2020-2018الواردات المرصودة لمحافظة القدس*، مؤشرات 
Registered Imports indicators for Jerusalem Governorate*, 2018-2020 

 (Value in 1000 USD) القيمة باأللف دوالر امريكي() 
Indicator 2020 2019 2018 المؤشر 

Total imports 327,970 
 

 إجمالي الواردات 399,130 349,689
Imports by mean of entry     واسطة الدخول الواردات حسب   
By land 286,898 

 
 بواسطة البر 385,193 333,871

Networks and pipelines** 41,072 
 

 **شةكات وخطوط 13,937 15,818
Imports by country     الواردات حسب البلد 
Israel 229,305 

 

 إسرائيل 289,689 231,007
European countries 32,430 

 
 دول االتحاد األوروبي 36,675 35,719

Arab countries 17,609 
 

 الدول العربية 16,082 17,908
American countries 37,059 38,642 39,878 الدول األمريكية 
Other countries 11,567 26,413 16,806 باقي دول العالم 

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
)*(: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 

 .1967االحتالل االسرائيلي اليه منوة بعيد احتالله للضفة التربية مام 
(**): Including Water and Electricity. ).تشمل المياه والكهرباء :)** 

 

 الصادرات السلعية المرصودة
وبلتبت  2019% مقارنبة مبع مبام 10بنسبةة  ارتفامباً   2020لعبام  سجلت  الصادرات السلعية المرصبودة لمحافظبة القبدس

 مليون دوالر امريكي. 62.8قيمتها حوالي 
 2020-2018الصادرات المرصودة لمحافظة القدس*، مؤشرات 

Registered Exports Indicators for Jerusalem Governorate*, 2018-2020 

(Value in 1000 USD) (دوالر أمريكي باأللف القيمة)  

Indicator 2020 2019 2018 المؤشر 
Total exports 62,867 

 
 

 إجمالي الصادرات  92,010 56,948

Exports by country   
 

 الصادرات حسب البلد

Israel 60,557 
 

 إلى إسرائيل 88,138 53,755
Arab countries 2,189 

 
 إلى الدول العربية 3,195 2,923

Other countries 121 270 677 إلى باقي دول العالم 

Exports distribution   
 

 توزيع الصادرات
National exports 25,829 

 
 صادرات وطنية 21,228 23,850

Re-exports 37,038 
 

 معاد تصديرها 70,782 33,098

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
)*(: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 

 .1967االسرائيلي اليه منوة بعيد احتالله للضفة التربية مام 
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 االستيطان ومصادرة األراضي  1.25 
محافظة  في ةر عمستم 16 اهنمرة مستعم 26 ي محافظة القدسف 2020 املعا هايةي نفة ليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب

 294,332بواقع  سقدلافظة امحفي  سكنون ي % من المستعمرين47حوالي  نأت امن البيان حضيتو ، (J1القدس منطقة )
ة فضة في الليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ببينما   (.J1قة )طفي محافظة القدس منرين مستعم 909,246منهم  ًا،مستعمر 

 .مستعمرا   815,712 اهيف يمقيرة ستعمم 151 ةبير لغا
 2020عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2020 
  

 المحافظة
 عدد المستعمرات

Number of Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  712,815  151 الضفة الغربية

 Jenin  3,553  5 جنين

  2,541  7 واألغوار الشمالية طوباس
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm  4,414  3 طولكرم

 Nablus  21,176 13 نابلس

 Qalqiliya  40,391  8 قلقيلية

 Salfit  47,905  13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  139,386  26 هللا والبيرةرام 

  Jericho & Al-Aghwar  7,508  17 أريحا واألغوار 

 Jerusalem  332,294  26 القدس

 16  246,909  Area (J1)   (J1)منطقة

 10  85,385  Area (J2)   (J2)منطقة

 Bethlehem  92,183  13 بيت لحم

 Hebron  21,464  20 الخليل
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 2020عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة، 
Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and   

Area, 2020 

المحافظة 
 والمنطقة

 Classification  التصنيف

 المجموع

Total Governorate 
and Area 

 تابعة لمجلس يشع مستعمرات
مستعمرات تم ضمها إلى 

 إسرائيل
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 
Settlements Annexed 

to Israel 

 المستعمرين المستعمرات المستعمرين المستعمرات المستعمرين المستعمرات
Settlements Settlers Settlements Settlers Settlements Settlers 

 Jerusalem  332,294 26  246,909 16  385,85 10 القدس

 16 246,909  16 246,909  Area (J1)  -  - (J1منطقة )

 10 385,85  -  -  10 85,385  Area (J2) (J2منطقة )

 
 2013-2020(، J1عدد المستعمرين في المستعمرات في محافظة القدس منطقة )

Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate Area )J1(, 2013-2020 
 

 السنة
عدد المستعمرين 
Number of 

Settlers 

 الزيادة السنوية
Annual Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 

Year 

2013 209,912  4,166  2.02  2013 

2014 214,362  4,450  2.12  2014 

2015 218,297  3,935  1.84  2015 

2016 221,755  3,458  1.58  2016 

2017 225,137  3,382  1.53  2017 

2018 228,563  3,426  1.52  2018 

2019 263,237 8,700  3.81 2019 

2020 246,909  9,646  4.07 2020 
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 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 2.25

واألحقية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة أقدمت سلطات االحتالل على استكماال لمحاوالت طمس الهوية اإلسالمية 
خطوة تستهدف تفريغ القدس من أهلها، وذلك من خالل تحويل بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين إلى "هويات مؤقتة"، 

ة وإلغاء بطاقات الهوية ال زالت البيانات عن مصادر   أي تنتهي صالحيتها بعد عدد من السنوات، وتصبح بحاجة لتجديد.
درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،عنه رسميا من خالل وزارة الداخلية  اإلعالنالمقدسية تستند بشكل أساسي على ما يتم 

، وهذا يعني سحب هوية سراألأرباب هويات هذا الرقم يمثل  جزء من ،2020 -1967بطاقة في الفترة ما بين  14,701
من هوية رب األسرة بشكل تلقائي، وعليه فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم األفراد المسجلين ض

 بكثير. 
 

 2020-2011عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة، 

Number of Confiscated Jerusalemites ID's by Year, 2011-2020 

  

 

 

 عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب فئات للسنوات، 2020-1967

Number of Confiscated Jerusalemites ID's by Years Group, 1967-2020 

  

 

  

101

116
106 107

84
95

35

13

40

18

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ة 
در

صا
لم

 ا
ت

قا
طا

لب
 ا
دد

ع
N

u
m

b
e

r 
o

f 
C

o
n

fi
s

c
a
te

d
 I
D

's

Yearالسنة 

1,442 1,405
1,061

4,361

6,326

106

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1976-1967 1986-1977 1987-1996 1997-2006 2007-2016 2017-2020

ة 
در

صا
لم

 ا
ت

قا
طا

لب
 ا
دد

ع
N

u
m

b
e

r 
o

f 
C

o
n

fi
s

c
a
te

d
 I
D

's

Yearالسنة 



PCBS االنتهاكات االسرائيلية                                                                                     2022: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

166 

 

 2020-1967المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2020 

 

Year 
 عدد الحاالت

Number of Cases 

 
 السنة
 

1967-1976 1,442 1967-1976 

1977-1986 1,405 1977-1986 

1987-1996 1,061 1987-1996 

1997-2006 4,361 1997-2006 

2007 229 2007 

2008 4577 2008 

2009 720 2009 

2010 191 2010 

2011 101 2011 

2012 116 2012 

2013 106 2013 

2014 107 2014 

2015 84 2015 

2016 95 2016 

2017 35 2017 

2018 13 2018 

2019 40 2019 

2020 18 2020 

Total 14,701 المجموع 
 

 

 االعتقال واإلبعاد 3.25
أعمارهم  أطفال 8من بينهم حالة اعتقال في مدينة القدس،  1,979 رصدددد مرمز معلومات وادي حلوة ،2020خالل العام 

عدد العيسددوية أعلى تجمع  وسددجل  قاصددرات. 3بينهن  100 وبلغ عدد االناث المعتقالت فتى، 364و سددنة، 12أقل من 
 365، ، تلتها منطقة المسددددددددددجد األقصددددددددددى وأبوابه والطرقات المؤدية إليه%(33) حالة اعتقال 645 لغتالعتقاالت بمن ا
، إضددافة %(7) حالة 142الطور  وتجمع، %(15) حالة 289القديمة  فالبلدةحالة،  298ثم بلدة سددلوان   ،%(18) حالة
 البلدة القديمة.وأحياء  التجمعات السكانيةمافة  حالة اعتقال موزعة على 240 إلى

 
 2020، وفي عام واصددلت سددلطات االحتالل اسددتخدام أسددلوب اإلبعاد عن مدينة القدس وبلدتها القديمة والمسددجد األقصددى

عن  15عن المسدددددددجد األقصدددددددى،  315 ، موزعين على النحو التالي:قرار إبعاد  375رصدددددددد مرمز معلومات وادي حلوة 
 أنثى. 66قاصرا، و 15منع سفر، ومن بينهم  8و عن الضفة الغربية 4عن البلدة القديمة،  33مدينة القدس، 
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 الشهداء 4.25
 . 2020شهداء خالل العام  6منهم  2020-2000شهيدًا خالل الفترة  171بلغ عدد الشهداء في محافظة القدس 

 
 2020-2011عدد الشهداء في محافظة القدس، 

Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2011-2020 
 

                                                                   

 
 

 2019-2000عدد الشهداء في محافظة القدس، 
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2000-2019 

 

Year 
 عدد الشهداء

Number of Martyrs 
 السنة

2000 15 2000 

2001 19 2001 

 2002  16 2002 

2003 5 2003 

2004 2 2004 

 2005  2 2005 

2006 2 2006 

2007 9 2007 

2008 2 2008 

2009 1 2009 

2010 0 2010 

2011 3 2011 

2012 1 2012 

2013 1 2013 

2014 15 2014 

2015 24 2015 

2016 24 2016 

2017 12 2017 

2018 5 2018 

2019 7 2019 

2020 6 2020 

Total 171 المجموع 
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 المباني هدم  5.25
تقوم سلطات االحتالل بهدم المباني الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.  خالل 

طفاًل.  توزعت المباني المهدومة حسب  147مقدسيا بينهم  302مبنى في محافظة القدس وتشريد  96تم هدم  2021العام 
%( هدمت بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى 61.5مبنى ) 59الجهة التي قامت بالهدم مما يلي: 

 %(. 38.5مبنى ) 37على عاتق منفذ البناء في حال لم ينفذ امر الهدم بنفسه، في حين هدمت سلطات االحتالل 
 

 2021-2007سكنية المهدومة في محافظة القدس، عدد المباني ال
Number of Demolished Residential Buildings in Jerusalem Governorate, 2007-2021  

 
                                                                   

 
 

 2021-2007القدس حسب الجهة التي قامت بالهدم، عدد المباني السكنية المهدومة واالفراد المتضررين في محافظة 
Number of Demolished Residential Buildings and Persons Affected in Jerusalem 

Governorate by the Party That Carried out the Demolition, 2007-2021 

 السنة

عدد المباني 
 السكنية المهدومة

No. of 
Demolished 
Residential 
Buildings 

عدد األفراد 
 المتضررين

No. of 
Persons 
Affected 

عدد القاصرين 

 المتضررين
No. of 
Minors 

Affected 

 هامقام أصحابها بهد
Demolished by the owners 

 االحتالل بهدمهاقامت سلطة 
Demolished by the occupying 

power 

Year 
عدد المساكن 

 المهدومة

Demolished 
Residential 
Buildings 

عدد األفراد 
 المتضررين

No. of 
Persons 
Affected 

عدد القاصرين 

 المتضررين
No. of 
Minors 

Affected 

عدد المباني 
 السكنية المهدومة

No. of 
Demolished 
Residential 
Buildings  

عدد األفراد 
 المتضررين

No. of 
Persons 
Affected 

عدد القاصرين 

 المتضررين
No. of 
Minors 

Affected 

2007 63 219 149 1 0 0 62 219 149 2007 
2008 78 340 188 5 40 27 73 300 161 2008 
2009 46 256 145 2 11 7 44 245 138 2009 
2010 23 181 91 9 81 37 14 100 54 2010 
2011 23 114 56 15 66 34 8 48 22 2011 
2012 22 107 52 8 46 21 14 61 31 2012 
2013 73 306 179 13 82 53 60 224 126 2013 
2014 54 167 77 17 74 32 37 93 45 2014 
2015 45 104 65 3 23 14 42 81 51 2015 
2016 89 302 153 15 89 51 74 213 102 2016 
2017 62 162 88 10 40 25 52 122 63 2017 
2018 59 155 63 12 55 33 47 100 30 2018 
2019 169 328 182 42 139 86 127 189 96 2019 
2020 121 379 194 81 290 147 40 89 47 2020 
2021 96 302 147 59 185 95 37 117 52 2021 

 Total 1,167 2,201 731  662  1,221 292  1,829 3,422 1,023 المجموع
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مبنى غير سكني خالل العام  64ولم يقتصر هدم االحتالل على المباني السكنية فقط، وانما تسببت قوات االحتالل بهدم 
 40مبنى قام أصددددحابها بهدمها لتوفير تكاليف الهدم الباهظة في حال لم ينفذ امر الهدم بنفسدددده، و 24، من بينها 2021

 مبنى غير سكني قامت سلطة االحتالل بهدمها.
 

 2021-2012عدد المباني غير السكنية المهدومة في محافظة القدس حسب الجهة التي قامت بالهدم، 
Number of Demolished Non Residential buildings in Jerusalem Governorate by the 

Party That Carried out the Demolition, 2012-2021 

 السنة
 المجموع
Total 

 هامقام أصحابها بهد
Demolished by the 

owners 

 االحتالل بهدمهاقامت سلطة 
Demolished by the 
occupying power 

Year 

2012 27 2 25 2012 
2013 27 0 27 2013 
2014 51 3 48 2014 
2015 41 1 40 2015 
2016 52 2 50 2016 
2017 49 8 41 2017 
2018 70 6 64 2018 
2019 95 16 79 2019 
2020 44 17 27 2020 
2021 64 24 40 2021 

 Total 441  79   520  المجموع

 
 

 2021التوزيع النسبي للمباني غير السكنية المهدومة في محافظة القدس حسب الجهة التي قامت بالهدم، 
Number of Demolished Non Residential buildings in Jerusalem Governorate By The 

party that carried out the demolition, 2021 

 
 

  المبارك المسجد األقصى 6.25
تواصل سلطات االحتالل التدخل وعرقلة مشاريع وأعمال الترميم في المسجد األقصى، سواء داخل مصليات المسجد أو 

الترميم، اضافة الى االقتحامات اليومية المتكرره لقطعان  قيودا على إدخال المواد الالزمة لمشاريع وتفرضفي ساحاته، 
  .2020عام  مستعمراً  18,526المقتحمين  المستوطنين لباحات المسجد االقصى والتي بلغ عدد

 

 

 

قام أصحابها بهدمها

Demolished by 
the owners

ل قامت سلطة االحتال37.5%

بهدمها

Demolished by 
the occupying 

power
62.5%
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  موضوعات خاصة
 

 في محافظة القدسعلى الظروف االجتماعية واالقتصادية لالسر  19 –أثر كوفيد 
 على واقع سوق العمل  19 - أثر كوفيد 

النننلنننعننن ننن ننن ننن  % مننن  66.2
في الرئيسنننننننننننننن    ل  ننننننننننننننر 

كننننننا  ا محننننننافدنننننن  ال نننننن   
يعل  ن خالل فترة اإلغالق 
والللتننن ة م  الخنننامس م  
آذار حننننننتنننننن  الننننننخنننننننامننننننس 
والعشننننننننننننننر   م   يننننار م  

بنننالل نننا نننل   .2020العنننا  
الننننلننننعنننن نننن نننن نننن  % منننن  9.9

في الرئيسنننننننننننننن    ل  ننننننننننننننر 
ع  ت قف ا محنافدن  ال ن   

، فترة اإلغالق العلل خالل
كنننا  ا    %23.9 وكننن لننن 

 . يعل  ن قبل فترة اإلغالق

حسب وواقع العمل خالل فترة  محافظة القدسالتوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين لألسر في 
 2020أيار(،  -)آذار اإلغالق

Percentage Distribution of Household's Main Income Earner 
in Jerusalem Governorate by the Reality of Work during the 

Lockdown Period (March-May), 2020 

 

   % م  العام    تغ ب ا ع  العلل خالل فترة ا غالق.51.6
 

 2020أيار(،  -واقع العاملين خالل فترة اإلغالق )آذارحسب  محافظة القدسفي التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين لألسر 
Percentage Distribution of Household's Main Income Earner in Jerusalem 

Governorate by Reality of Whom Worked During Lockdown Period (March-May), 2020 

 

عمل خالل 
االغالق

Worked 
During 

Lockdown
66.2%

توقف عن العمل 
خالل االغالق

Stopped 
Working 
During 

Lockdown
9.9%

كان ال يعمل قبل
ة فترة فرض حال

الطوارئ

Was Not 
Working 
Before 

Lockdown
23.9%

44.9

3.5

51.6

العمل مقابل أجرة أو أي مردود
نقدي أو عيني

Work for a Wage, or Other 
Income in Cash or Kind

العمل في مصلحة أو مشروع لألسرة
بشرط أن تكون وجهة المنتج أو جزء منه 

للسوق
Work Even For One Hour in Family 

Enterprise or Farm

غائب عن العمل
Absent From Work
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  على الوصول الى الخدمات  19 –أثر كوفيد 
 ال    محافد  في ا  ر م  84.8%

  نننننننننننننن نننن   18-6)  طفننننال لنننن   ننننا التي
 شنننننننننار  اإلغالق قبل بالتع يم وم تح   

 بع  ع  ع يلي ت   شنننننننننننننن   في  طفال م

 منن  %41.7  .اإلغننالق فننتننرة خننالل
 شنننار  التيو  ال    محافد  في األ نننر

 التع يلي  األ شنننننننن   م   ي في  طفال م
 قننيننلنن ا اإلغننالق فننتننرة خننالل بننعننننننن  عنن 

 الغرض ُتؤد    ولم  نننننننننننننن  نن  بننا  ننا التجربنن 
 بنننا  نننا  التجربننن قيل ا %44.4و م  نننا،
 ه ننالنن  ولك  م  ننا الغرض و دت ج نن ة

 %13.9و التجربننن ، لتحسنننننننننننننن   مجنننال
 الغرض و دت ج ن ة با  نا التجرب  قيل ا
 محافد  في ا  نننر م  %39.1 م  ا.

 في اطفنننال نننا يشننننننننننننننننار  لم التي ال ننن  
 ا غالق فترة خالل بعننننننن  ع  التع يم

 في ا  تر ت ت فر ع   ان ال   شنننننننارت
 في ألطفالا مشنننننننننارك  دون  حال الل زل

  .اإلغالق خالل التع يلي  األ ش  

التي شارك اطفالها في التعليم عن  محافظة القدسفي  لألسرالتوزيع النسبي     
 2020أيار(،  -)آذاروتقييمها لهذه التجربة خالل فترة اإلغالق بعد 

Percentage Distribution of Households in Jerusalem 
Governorate whose Children Participated in Distance 
Educational Activities During the Lockdown Period 
and Assessment of this Experience (March-May), 

2020 
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 2020أيار(،  -آذار)السبب خالل فترة اإلغالق حسب التي لم يشارك اطفالها في التعليم عن بعد  محافظة القدسفي  لألسرالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate whose Children did not Participated in Distance Educational 

Activities During the Lockdown Period by Reason, Region and Governorate (March-May), 2020 

 

  

39.1

0.9 0.9

23.7

1.1

32.4

1.9

ال يوجد انترنت بالمنزل
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  على سبل العيش  19 -األمن الغذائي وأثر كوفيد 
ا خفض دخ  ا بل  ار ال صنننأ فر خر خالل فترة اإلغالق م ار   م  في محافد  ال    % م  ا  نننر الف سننن   ي  41.6

 .  2020ش ر شباط/فبرا ر 
 

  2020، شهر شباط/فبرايرمقارنة بالشهري خالل فترة اإلغالق التي قيمت دخلها في محافظة القدس  لألسرالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate who assessed their 

Monthly Income during Lockdown Period compared with February, 2020  
 

 
 

  19 -كوفيد أولويات المواطنين للحد من أثر 
 رامج التح  الت ال   ي  ت ف ر مساع ات    ي  لال ر إل  ان  الف س   ي  في محافد  ال    % م  ا  ر37.5 شارت 

م    خر الت ا  ر وا جراءات التي يجب ع   الحك م  القيا    ا،   ي ذل  ت ف ر ك ب  ات طعا  وطرود غ ائي  وقسنننننننننائم 
 . % 11.7الخالخ  ت ف ر فرص علل وتشغ ل )% ، واألول    14.7شرائي  )
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 2020أيار(،  -)آذار المنطقة والمحافظةحسب  على األسر خالل فترة اإلغالق 19-كوفيدالتدابير أو اإلجراءات الواجب على الحكومة القيام بها للحد من تأثير فيروس وفقًا لوجهة نظرهم حول  محافظة القدسفي  لألسرتوزيع النسبي ال
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate According to the Priorities and Measurements that Government Should Take to Limit the Impact of the 

COVID-19 on Households during the Lockdown Period by Region, Governorate (March-May), 2020 
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 في محافظة القدس على المؤسسات االقتصادية 19 –كوفيد  أثر جائحة

  إغالق المؤسسات االقتصادية 
لع د م  ا يا   تيج  ا جراءات الحك مي  الل جب  بضننننننننرورة   غ  ت ا  ا  افي محافد  ال    % م  اللؤ ننننننننسننننننننات 46

 .% 15)  ح الي 31/5/2021 - 5/3/2021خالل الفترة )  غت  سب  ايا  ا غالق  ح ث، ا غالق
 

  صدمات الطلب 
٪ ، م  ا خفاض في 57خالل األش ر الخالث  م  اإلغالق   سب  ) ت فادت اللؤ سات  ن اللبيعات/ اإل تاج ق  ا خفض

 .%  م ار   بال ض  ال بيعي30مت  ط اللبيعات/اإل تاج   سب  )
 

  الصدمات المالية 
ملا  ثر ع    سب  الشيكات اللرتجع   في ت فر الت فق ال   يا خفاضًا في محافد  ال    ٪ م  اللؤ سات 77 واج ت

٪ م  اللؤ نننسنننات   ج د فنننع ب  في ت ف ر الخ مات 45٪،    لا  فادت 52التي شننن  ت ااديادا في  سنننبت ا لتصنننل ال  
 اللالي  اللتاح  في ال ض  ال بيعي.

 

  آلية التسوية المالية 
ل ل رد   والعلال،    لا وفننن ت  سنننب  اللؤ نننسنننات التي اضننن رت % م  اللؤ نننسنننات ع   الترخر في ال ف  14جبرت  

 %.56 ح الي ل حص ل ع   د  ن عائ ي  او م  ا ف قاء وا قارب لتغ ي  ال  ص في الت فق ال   ي
 

  التأثير على العمالة 
جائح  ال اتج  ع  ت اعيات  تسننننننننر ل وفصننننننننل العلال ل   ا لل اج   ا ام  اللالي ع   % م  اللؤ ننننننننسننننننننات 22جبرت  

% م  اللؤ ننننننسننننننات قامت ب ع اء 4% م  اللؤ ننننننسننننننات  ت  يص رواتب واج ر العام    ل   ا، و6،    لا قامت   رو ا
راتب،    لا   غت  سنننننب   م % م  اللؤ نننننسنننننات قامت ب ع اء العام    ل   ا اجااة 3و. راتبالعام    ل   ا اجااة   ون 

 %.15ب بك رو ا ع  العلل بسبب مخال   للصا االعام    ال    تع    
 

 استخدام الحل الرقمي 
٪ م  اللؤ ننننننسننننننات    ت با ننننننتخ ا   و ا ادة ا ننننننتخ ا  اإل تر ت  و و ننننننائل الت افننننننل ا جتلاعي عبر اإل تر ت  و 33

الت بي ات اللتخصننصنن   و الل صننات الرقلي  ا ننتجاب  لتفشنني ف رو  ك رو اا ح ث كان ا  ننتخ ا  الرئيسنني لت   الح  ل 
 .ت ف ل الخ مات٪ ل41ل بي  و٪ 46٪ م  ت   اللؤ سات و53 سب  الرقلي  ل تس  ق  

 

 ،   غت  سننننب  العلال ال    عل  ا ع  بع  5/2021 /31-3/  5  ًما  م  تار خ ) 88خالل الخالث  شنننن ر اللاضنننني  )
 .٪ م  إجلالي العلال9م  الل زل 

 

 السياسات المطلوبة 
، التح  الت ال   ي % م  اللؤ سات اختارت 66و الضر بي ،اإلعفاءات او التخفيضات % م  اللؤ سات اختارت 72
وشنننراء الحك م  ل سننن   %، 60  سنننب   )الخ مات: الك رباء، اللياه، الصنننرل الصنننحي، اإل تر ت، الخ دعم اللرافق  هاتال

 %. 55  سب   والخ مات
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 والعشرون  السادسالفصل 

 

المفاهيم والمصطلحات



PCBS المفاهيم والمصطلحات                                                                                  2220: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 180 



PCBS المفاهيم والمصطلحات                                                                                  2220: كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 181 

 المفاهيم والمصطلحات
 

بشاا ل  التعريفا تساات ه     حيث .  المواضااي مختلف الواردة في الكتاب ولفيما يلي عرضاااال م ا المفاميا والمصااتل ا  
 التوصيا  الصادرة عن امما المت هة في المجام  المختلفة. علىاساسي 

 
 أ

 األجر النقدي:
 األجر ال قهي الصافي المهفوع للمستخهمين بأجر على العمل الم جز.

 
 أيام العمل الشهرية:

والمغادرا  المرضية وغير ا  ي عهد األيام التي عملها الشخص خالل الشهر، باستث اء أيام العتل، ونهاية األسبوع، 
 المهفوعة وغير المهفوعة. وتعتبر ساعة عمل واحهة خالل اليوم كيوم عمل.

 
 اخراجات المرضى:

خروج الفرد من المسااتشاافى بعه ءجراء الف وش لتشااخيص مرو ما أو بعه أن ههمل لا الرعاية والمعالجة الالضمة بغ  
 ال ظر عن حالة اإلخراج )شفاء، وفاة(.

 
 المرضى: ادخاالت

  ي دخول شخص ءلى مستشفى أو مؤسسة طبية للف ص أو العالج شريتة أن يم ث ليلة أو يوما واحها على األهل.
 

 :استهالك األسرة
قيمة السل  والخهما  التي يتلقا ا أفراد هما  المستخهمة ألغراو معيشية، و  و ال قه ال ي يصرف على شراء السل  والخ

تسجيل من ءنتاج األسرة السل  التي يتا استهالكها أث اء فترة الالعمل وتخصص مستهالك األسرة، و  األسرة العاملين من رب
 الملك. المس نالقيمة التقهيرية ألجرة ال اتي، و 

 
 :االستهالك الوسيط

اساااتهالكها يتكون من قيمة السااال  والخهما  التي تساااتهلك كمهخال  لعملية امنتاج، باساااتث اء امصاااول الثادتة التي يقيه 
  دوصفا استهالكا لرأس المال الثادل.

 
 األسرة:

 ي فرد أو مجموعة أفراد تربتها أو م تربتها صلة هرابة،  ويقيمون عادة في مس ن واحه،  ويشتركون في المأكل أو 
 في أي وجا من ترتيبا  المعيشة األخرى.
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 األسّرة الفندقية:
لالستخهام من هبل ال زمء باستث اء األِسرَّة التي تضاف ءلى الف هق ع ه التلب  ي األِسرَّة المفردة في الف هق والمعهة  

 ويعتبر السرير المزدوج داخل الف هق سريرين مفردين.
 

 :J2و J1القدس، 
 القهس ( تشمل ذلك الجزء من م افظةJ1األول )م تقة  نجزئيألغراو ءحصائية ب تة، تا تقسيا م افظة القهس ءلى 

ِديل ، َكْفر َعَقب  J1م تقة وتضا .1967ع وة بعيه احتاللا للضفة الغربية عام ي ءليا سرائيلامحتالل اإلا ال ي ضم
الُقْهس ، الُتوْر )َجَبل الَزْيُتون(، الُصوَّاَنة، باْب الَساِ َرة، وادي الَجْوض، َشْيخ َجرَّاح، الِعيَسِويَّة، ُشْعَفاط، ُمَخيَّْا ُشْعَفاط، َحِ ي ا

، ُصوْر َباِ ر، َشَرَفا ، ِديل َصَفافا، الَسواِحَرة الَغْرِبيَّة، َجَبْل الُمَكبِ ر، الَثْوِري ، ِسْلوان، راس الَعاُمود، الَشيَّاح، َمْقِهس()ِديل ال
)َراَفا ، تجمعا   J2م تقة  وتضا ،( باهي الم افظة J2)م تقة من م افظة القهس الجزء الثانييشمل أمُّ ُطوبا. و 

م، ِديل ءْجَزا، يَّْا َهَلْ ِهَيا، َهَلْ ِهَيا، ِديل ُدهُّو، َجَبْ ، الُجَهْيَرة، الَرام وَضاِحَية الَبريه، ِديل َعَ ان، الِجْيب، ِدير َنَباِمْخَماس، ُمخَ 
و، الَ ِبي َصُموئيل، ِحْزما، ِديل َحِ يَ ا الَبَله، َهَت َّة، ِديل ُسوِري ك، ِديل ءْكَسا، َع اَتا، الَكعاِدَ ة الُقَبْيَبة، َخراِئب أمُّ الَلْ ْا، ِدهُّ

 . )َتَجمُّ  َدَهوي(، الْزَعيِ ْا، الِعْيَزِريَّة، ادو ِديس، عرب الَجَهالين )سالما (، الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة، الَشْيخ َسْعه(
 

 :األفراد خارج القوى العاملة
تشمل     الفئة من الس ان جمي  األفراد ال ين ي تمون لسن العمل )ضمن القوة البشرية( ولك ها م يعملون وم يب ثون 
عن عمل وم حتى مستعهين للعمل سواءاال بسبب عهم رغبتها في العمل أو مستغ ائها عن التكسب عن طريق العمل أو 

 ألسباب أخرى.
 

 :أوزان الترجيح
، وتستخهم في العمليا  ال سادية دين م ونا  الرها القياسيية للسل  والخهما  داخل سلة المستهلك أو  ي األ مية ال سب

 للرها القياسي.
 

 :اإلنترنت
شب ة حاسوبية عمومية عالمية توفر ال فاذ ءلى عهد من خهما  امتصام  تشمل الويب العالمي، وت قل البريه املكتروني 

  .وملفا  البيانا واألخبار ومواد الترفيا 
 

  :إنفاق األسرة
قيمة السل  والخهما  التي يتلقا ا و   و  ال قه ال ي يصرف على شراء السل  والخهما  المستخهمة ألغراو معيشية. 

أفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخصص مستهالك األسرة.  وال قه ال ي يتا ءنفاها على الرسوم والضرائب )غير 
 امستثمارية(، الزكاة، التأمي ا ، الههايا، التبرعا ، الفوائه على الهيون واألمور غير امستهالكية األخرى. 
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 ب
  )حسب المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل(البطالة 

س ة فأكثر( ولا يعملوا أدهاال خالل فترة اإلس اد في أي نوع من  15تشمل     الفئة جمي  األفراد ال ين ي تمون لسن العمل )
ث الميهاني أسادي  التي تسبق ضيارة الباح 4الل خاألعمال، وكانوا خالل     الفترة مستعهين للعمل وهاموا بالب ث ع ا 

  بإحهى الترق مثل متالعة الص ف، التسجيل في م اتب امستخهام، سؤال األصههاء واألهارب أو غير ذلك من الترق.
 ت

 :التأمين الصحي
و و عقه ما دين المؤمن و المؤمن عليا يتعلق دتغتية التكاليف المتعلقة بمشااا لة صااا ية ما وعالجها وفق ما  و م هد في العقه.  و 

عن خسااااااااااااارة مادية ترتبك دتغتية التكاليف المتعلقة بمشاااااااااااا لة صاااااااااااا ية ما وعالجها وال ي يتا دفعا للمؤمن أو لمقهم الخهمة تعوي  
 .الص ية

 
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وأساليب وصف أدوا  وطرق ال فاذ لوسائل تك ولوجيا المعلوما ، والقيام بعمليا  استرجاع البيانا ، وتخزي ها، وت ظيمها، 
   معالجتها وإنتاجها. ك لك وصف وسائل عرو المعلوما  وتبادلها من خالل الترق اإللكترونية واليهوية.

 
 ح

 :حالة اللجوء
 وتشمل األد اء ال كور م ها وأحفاد ا. 1948و ي خاصة بالفلستي يين ال ين  جروا من فلستين التي احتلتها ءسرائيل عام 

 
 خ

 خطوط الهواتف الرئيسية: 
 خك  اتفي يصل المعها  الترفية للمشترك بالشب ة العمومية التبهيلية ولا م ف  مخصص في معها  البهالة الهاتفية.

 
 د

 :الدار
و ي مب ى معه أصالال لس ن أسرة واحهة أو أكثر، ويمثل الب اء التقليهي في فلستين، وهه تتكون الهار من طادق واحه أو 

ءذا كانل الهار مقسمة ءلى وحها  س  ية م فصلة كل م ها تشمل المرافق الخاصة دها طابقين تستغلهما أسرة واحهة، أما 
 ويقيا ب ل م ها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مس ن شقة.

 
 :الدخل

  و العائه ال قهي أو العي ي المت قق للفرد أو األسرة خالل فترة ضم ية م هدة كاألسبوع أو الشهر أو الس ة.
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 ر
 ألسعار المستهلك:الرقم القياسي 

عبارة عن وسيلة ءحصائية لقياس التغيرا  في أسعار السل  والخهما  ضمن سلة المستهلك دين فترة ضم ية تسمي فترة 
 . المقارنة وأخرى تسمى فترة األساس

 
 :الرقم القياسي لألسعار

 ضم يتين. و وسيلة ءحصائية لقياس التغيرا  ال اصلة على أسعار السل  والخهما  دين فترتين 
 

 س
 :سجل السكان

 و آلية التسجيل المستمر لمعلوما  م تقاة تتعلق ب ل فرد من الس ان المقيمين لبله ما او م تقة ما معي ة، و و ما يجعل 
 من المم ن ت هيه معلوما  مستكملة عن عهد الس ان وخصائصها في اي وهل معين.

 
 :سعر المستهلك

 األسري مقادل حصولا على سلعة أو خهمة لالحتياجا  األسرية. و السعر ال ي يهفعا المستهلك 
 

 السرير:
ساعة متواصلة على األهل  24 و السرير المتواجه في غرفة أو رد ا  المستشفى وال ي يشغل من هبل المرضى لمهة 

 .لتقهيا الرعاية التبية
 

 ش
 :شبكة صرف صحي

نظام من أجهزة الجم  وختوط األناديب والموصال  والمضخا  يستخهم إلخالء الميا  المستعملة )ميا  األمتار، الميا  
الم زلية، وغير ا من الميا  المستعملة( ونقلها من مواه  ءنتاجها ءما ءلى م تة دلهية لمعالجة ميا  المجاري أو ءلى موه  

 ميا  ست ية. حيث يتا تصريف الميا  المستعملة ءلى 
 

 :شبكة مياه عامة
 شب ا من األناديب الرئيسية والفرعية ت تشر في التجم  الس اني لغرو توضي  وتوصيل الميا  الصال ة للشرب الى التجم .

 
 ص

 :صاحب عمل
 و الفرد ال ي يعمل في م شأة يملكها أو يملك جزءا م ها )شريك( ويعمل ت ل ءشرافا أو ل سابا مستخهم واحه على 
األهل بأجر.  ويشمل ذلك أص اب العمل ال ين يهيرون مشاري  أو مقاوم  خارج الم شآ  بشرط أن يعمل ت ل ءشرافها 
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ملة األسها في الشركا  المسا مة أص اب عمل حتى ولو عملوا أو ل سادها مستخهم واحه على األهل بأجر وم يعتبر ح
 فيها.

 
 الصادرات:

 و ءجمالي السل  والخهما  التي يتا تصهير ا أو ءعادة تصهير ا خارج البالد، ويتا نقل ملكيتها ءلى اهتصاد آخر من 
تصهير ا من السل  والخهما  وتعتمه كل العالا، أو ءلى الم اطق الجمركية ال رة، وتشمل الصادرا  وط ية الم شأ والمعاد 

 خصا من امهتصاد الوط ي نتيجة للتعامال  م  امهتصاديا  األخرى أو امهتصاد غير المقيا.
 
 ط

 :الطفل
كل شاااخص يقل عمر  عن ثماني عشااارة سااا ة ءم ءذا كان القانون السااااري ي هد سااان البلوب بعمر أصاااغر.  وبهون التمييز 

التفل أو عن أي من أدويا أو القائمين على رعاية أو عرها أو لونا أو ج ساااااااااا أو لغتا أو من أي نوع بغ  ال ظر عن 
دي ا أو موهفا الساااااااااياساااااااااي أو آرائا األخرى أو أصااااااااالا القومي أو العرهي أو امجتماعي أو ممتلكاتا أو حالة اإلعاهة أو 

 الميالد أو أي م انة أخرى.
 

 :الطاقة الكهربائية
المب ول لت ريك شااا  ة كهربائية في موصااال.  ووحهة قياس التاهة الكهربائية المسااات ف ة  ي مصاااتلش يشاااير ءلى الشاااغل 

 ساعة. /الكيلوواط
 الزمن )ساعة(.× التاهة الكهربائية المستهلكة = القهرة )كيلوواط( 

 
 ع

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر
للعائلة وم يتقاضى نظير ذلك أي أجرة وليس  و الفرد ال ي يعمل ل ساب العائلة، أي في مشروع أو مصل ة أو مزرعة 

 لا نصيب في األرباح.
 

 العمالة:
تشمل     الفئة كل من ي تبق عليا مفهوم العمالة، أي جمي  األفراد ال ين ي تمون لسن العمل )القوة البشرية( ويعملون، 

الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسرة ويضا ذلك أص اب العمل، المستخهمين بأجر، العاملين ل سادها أو في مصال ها 
 غير مهفوعي األجر.
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 العمالة المحدودة:
تضا     المجموعة جمي  األفراد ال ين ي تبق عليها مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواء كانوا يعملون 

ساعا  عملها ءلى العهد  عهد ساعا  أهل من المعتاد لسبب من األسباب وال ين يرغبون في ذا  الوهل دزيادة عهد
ساعة فأكثر أسبوعيا(، وي اولون ضيادة   ا العهد بإحهى الترق، كالب ث عن عمل ءضافي أو ي اولون  35التبيعي )

تأسيس عمل خاش أو مصل ة خاصة و  ا ال وع سمي بالعمالة الم هودة الظا رة. وي هرج ك لك ضمن العمالة الم هودة 
لها ألسباب اهتصادية مثل عهم كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة و  ا ال وع أولئك ال ين يرغبون دتغيير عم

 سمي بالعمالة الم هودة غير الظا رة.
 

 العامل: 
س ة فأكثر وال ي باشر عمالال معي ا ولو لساعة واحهة خالل فترة امس اد الزم ي سواء كان  15 و الفرد ال ي عمر   

ل ساب الغير بأجر أو ل سابا أو دهون أجر في مصل ة للعائلة أو كان غائب عن عملا بش ل مؤهل )بسبب المرو، 
( 14-1عهد ساعا  العمل األسبوعية ءلى عاملين )عتلة، توهف مؤهل أو أي سبب آخر(. ويص ف العاملون حسب 

ساعة فأكثر وك لك األفراد الغائبون عن أعمالها بسبب المرو، أو ءجاضة مهفوعة األجر، أو ءغالق  15ساعة، عاملين 
 ساعة. 14-1أو ءضراب أو توقيف مؤهل وما شابا ذلك، يعتبر عاملين من 

 
 غ

 الغرف واألسّرة المتاحة:
 لإلشغال من غرف وأسر ة خالل فترة المسش باستث اء ما  و مغلق للصيانة أو ألي سبب كان.تشمل ما  و هادل 

 
  :الغرفة

)أربعة أمتار مربعة فأكثر( م اطة بجهران وسقف يسهل عزل المستخهمين  2( م4 ي أية مساحة تساوي أو تزيه عن ) 
كانل مساحتها مساوية أو تزيه عن أربعة أمتار مربعة لها عن اآلخرين، وتعتبر الشرفا  )الفرنها ( المقزضة غرفة ءذا 

ومستخهمة ألي غرو من األغراو المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وم يعتبر من ضمن الغرف كل من المتبخ وال مام 
 والمرحاو والممرا .  كما م يعتبر من الغرف تلك المخصصة لل يوانا  والهواجن وك لك الغرف المستخهمة للعمل فقك.

 
 ف

 الفندق:
م شأة تص ف ضمن م شآ  امهامة السياحية الجماعية التي توفر المبيل للزائر.  ويشترط في الف هق ان ي ون عهد 
األماكن المتوفرة فيا تستوعب مجموعة أشخاش يزيه عن معهل عهد افراد عائلة واحهة وتكون ت ل ءدارة موحهة وتقهم 

درجا  وفئا   الىوت ظيف المرافق الص ية، وتص ف الف ادق  خهما  وتسهيال  تشمل خهمة الغرف واعهاد امسرة يوميا
 وفقا للتسهيال  والخهما  التي تقهمها.
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  :الفيال
 ي مب ى هائا د اتا مشيه من ال جر ال ظيف عادة، ومعه أصال لس ن أسرة واحهة عادة، ويتكون من طادق واحه بج احين 

ويخصص أحه األج  ة في حالة التادق الواحه أو التادق الثاني لل وم، أو من طابقين أو أكثر، يصل دي هما درج داخلي، 
والج اح اآلخر أو التادق األرضي لالستقبال والمتبخ والخهما  بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حهيقة 

يغتى الستش العلوي ت يك دها بغ  ال ظر عن مساحتها باإلضافة ءلى سور ي يك دها من الخارج، وكراج للسيارة كما 
 للفيال بمادة القرميه على األغلب، ويم ن أن يوجه ضمن حهود الفيال أحه المباني أو المالحق وي ون من م وناتها.

 
 ق

 :القيمة المضافة
مفهوم يتعلق باإلنتاج ويشاااااير ءلى القيمة المتولهة ألية وحهة تمارس أي نشااااااط ءنتاجي.  ويعرف ءجمالي القيمة المضاااااافة 

طرح امسااتهالك الوساايك من ءجمالي اإلنتاج.  أما صااافي القيمة المضااافة فيتا ال صااول عليها بترح اسااتهالك ب اصاال 
 رأس المال الثادل من ءجمالي القيمة المضافة.

 
 ل

 الجئ غير مسجل:
 ءذا كان الفرد مجئاال ءم أنا غير مسجل في بتاهة وكالة الغوث )المؤن( ألي سبب كان.

 
 الجئ مسجل:

 التسجيل )المؤن( الصادرة عن وكالة الغوث. رد مجئاال ولا اسا في بتاهةالف ءذا كان
 

 ليس الجئًا:
  و كل فلستي ي ليس مجئا مسجل أو مجئا غير مسجل.

 
 م

 :المبنى
 أو جهران بأرب  المب ى م اطا مؤهتا، وي ون  أو دائمة بصفة الماء أو على امرو على ومثبل د اتا هائا مشيه كل

لتادق واحه على امهل. وذلك بصرف ال ظر عن المادة المشيه م ها، وبصرف ال ظر عن الغرو من انشائا السقف 
وكيفية استخهاما حاليا.  وهه ي ون المب ى وهل الزيارة مستخهما للس ن او العمل او كليهما او خاليا او مغلقا او مهجورا 

 .او ت ل التشتيب او ت ل التشييه
 

 مبنى سكني:
ويعتبر المب ى س  ياال بالتعريف ءذا كانل اكثر من نصف مساحتا معهة ألغراو الس ن.  ويشمل المب ى الس  ي ال ام  
التالية: أن ي ون وحها  س  ية كاملة. ءضافة غرف لوحها  س  ية. ءضافة م اف  أو مباني فرعية لمبان س  ية )مثل 

 راجا (.المتابخ أو ال ماما  أو ال فر اممتصاصية أو الك
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 مبنى غير سكني:
ءذا لا ي ن المب ى س  ياال أو أكثر من نصف مساحتا ليسل للس ن, ي هد استخهاما دههة حيث يم ن أن ي ون ص اعياال، 

 تجارياال، تعليمياال، ص ياال، أو غير ذلك.
 

 المنشأة:
او يعود فيا نشاااط امنتاج مشااروع او جزء من مشااروع يق  في موه  واحه، ويمارس نوع واحه فقك من ال شاااط امنتاجي، 

 الرئيسي بمعظا القيمة المضافة.
 

 :المدارس الحكومية
 أي مؤسسة تعليمية تهير ا وضارة التربية والتعليا العالي، أو أي وضارة أو سلتة ح ومية.

 
 :المدارس الخاصة

فق عليها فردا أو أفرادا أو أي مؤسسة تعليمية أ لية أو أج بية غير ح ومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يهير ا أو ي 
 جمعيا  أو  يئا  فلستي ية أو أج بية.

 
 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 أي مؤسسة تعليمية غير ح ومية أو خاصة تهير ا أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلستي يين.
 

 :المدرسة
وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف فيها م يقل  أي مؤسسة تعليمية غير رياو األطفال بغ  ال ظر عن عهد طلبتها

 عن الصف األول وأعلى صف م يزيه عن الصف الثاني عشر.
 

 :المركبة اآللية
 ي كل مركبة مزودة بم رك ب يث يمتلك   ا الم رك وسيلة دف  ذاتية، وتستعمل عادة ل مل األشخاش أو البضائ  أو 

 لس ب المركبا . 
 

 المستشفى:
يتمثل  هفها األول في توفير خهما  تشااااخيصااااية وعالجية لمختلف الظروف التبية جراحية كانل أم  ي مؤسااااسااااة طبية 

 غير جراحية، وتقهم معظا المستشفيا  أيضا خهما  لمرضى العيادا  الخارجية وخاصة خهما  التوارئ.
 

 :المهنة
بقا ءذا كان عاطال عن العمل، بغ  ال ظر  ي ال رفة أو نوع العمل ال ي يباشر  الفرد ءذا كان عامال، أو ال ي باشر  سا

 عن طبيعة عمل الم شأة التي يعمل دها وبغ  ال ظر عن مجال الهراسة أو التهريب ال ي تلقا  الفرد.
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 المولود الحي:
أي مولود وله حياال وصااااارب أو ب ى ع ه الومدة أو ظهر  عليا أي عالمة أخرى من عالما  ال ياة ع ه الومدة حتى وإن 

 بعه ا دل ظا .ما  
 

 :المياه المزودة
ءلى المساااااااااااتهلكين )الم شاااااااااااآ  التجارية ا المختلفة بعه جمعها ومعالجتها  ي كمية الميا  التي يتا توضيعها من مصاااااااااااادر 

 والص اعية، ومرافق الري والمؤسسا  العامة(.
 

 :المياه المضخوخة
  ي كمية الميا  التي تضخ من آبار الميا  الجوفية.

 
 مجلس يشع:

ي سرائيلا امحتالل اإلال ي ضمو  القهس ذلك الجزء من م افظةباستث اء المستعمرين في الضفة الغربية  يمثل مجلس و 
 يتب  مجلس يش  عهة سلتا  تسمى مجالس ءهليمية.، 1967ع وة بعيه احتاللا للضفة الغربية عام ءليا 

 
 ن

 :الناتج المحلي اإلجمالي
مؤشااار يقيس ءجمالي القيمة المضاااافة لكافة األنشاااتة امهتصاااادية من خالل المخرجا  من السااال  والخهما  لالساااتعمال 

( وبغ  ال ظر عن )عوامل امنتاج الم ليةال هائي التي ي تجها اهتصااااد ما دواساااتة المقيمين وغير المقيمين من سااا انا 
 ية م هدة وم يشاامل ال سااوما  على خف  قيمة اسااتهالك رأس المال خالل فترة ضم ،توضي    ا اإلنتاج م ليا أو خارجيا

 الثادل أو است زاف الموارد التبيعية وته ور ا.
 

 النزالء:
يبيتون في الف هق ويستخهمون مرافقا وخهماتا ويعتبر كل من ترك الف هق ولو ليلا واحهة ثا يعود  ا األشخاش ال ين 

 للف هق ثانية بمثابة نزيل جهيه.
 

 النشاط االقتصادي الرئيسي:
 و طبيعة العمل ال ي تمارسا المؤسسة وال ي هامل من اجلا حسب التص يف الهولي الموحه لألنشتة امهتصادية )الت قيش 

 الراب ( ويسها بأكبر ههر من القيمة المضافة في حالة تعهد األنشتة داخل المؤسسة الواحهة.
 

 النشاط االقتصادي:
مصتلش يشير ءلى عملية تهمج مجموعة من اإلجراءا  واألنشتة ت ف  من هبل وحهة معي ة والتي تستخهم العمل ورأس 

 المال والبضائ  والخهما  لت تج م تجا  م هدة )سل  وخهما (. 
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  :النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(
 .ق عليها مفهوم العمالة أو البتالةس ة فاكثر( وي تب 15 ا جمي  األفراد ال ين ي تمون لسن العمل )

 
 :النفايات الصلبة

مادة عهيمة ال ف  وخترة أحيانا ذا  م توى م خف  من السوائل.  وتشمل ال فايا  البلهية، وال فايا  الص اعية والتجارية، 
 الههم ومخلفا  التعهين.ونفايا  ناتجة عن العمليا  الزراعية وتربية ال يوانا ، وال شاطا  األخرى المرتبتة دها ونفايا  

 

 و
 :الواردات

 و ءجماالي السل  والخهماا  المستوردة للبله عن طريق الموانئ البرية والب رية والجوية، التي تا نقل ملكيتها لتغتية 
 امحتياجا  الم لية لالستهالك ال هائي والوسيك وإعادة التصهير.

 
 :الوحدة السكنية )المسكن(

 ي مب ى أو جزء من مب ى معه أصالال لس ن أسرة واحهة، ولا باب أو مهخل مستقل أو أكثر من مهخل يؤدي ءلى التريق 
أو الممر العام دون المرور في وحهة س  ية أخرى، وهه تكون الوحهة الس  ية غير معهة أصال للس ن ءم أنها وجه  

ة للس ن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية.  وهه تكون مس ونة وهل المسش، وهه تكون الوحهة الس  ية مستخهم
 الوحهة الس  ية مشغولة بأسرة واحهة أو اكثر وهل المسش.

 
 :الوفيات

  ي حام  الوفاة التي تش ل أحه ع اصر التغير الس اني.
 
 ي

 :يعمل لحسابه
بالم شأة أي مستخهم يعمل بأجر ويشمل  و الفرد ال ي يعمل في م شأة يملكها أو يملك جزءاال م ها )شريك( وليس 

 امشخاش ال ين يعملون ل سادها خارج الم شآ .
 

 يعمل بأجر:
 و الفرد ال ي يعمل ل ساب فرد آخر أو ل ساب م شأة أو جهة معي ة وت ل ءشرافها وي صل مقادل عملا على أجر 

أو علااى القتعة أو أي طريقة دف  أخرى.  م هد سواء كان بأجر على ش ل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة 
وي هرج ت ل ذلك العاملون بالوضارا  والهيئا  ال  ومية والعاملون بالشركا  باإلضافة ءلى ال ين يعملون بأجر في مصل ة 

 خاصة بالعائلة أو لهى الغير.
 

 :الينابيع
الميا  الجوفي م  ستش األرو، هه تكون  ي الميا  المتهفقة من ت ل ستش األرو وال اتجة عن نقتة التقاء م سوب 

 دائمة أو موسمية.
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 المصادر
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 .          23، رقدددد   2021ك دددتل مسقددداا م الدددتم  مس دددة    . 2020الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا       .2
 فا طين. -رم  هللا 

.  مسقدداا   دد  مسبرددترا ومس دد م ، 1997مسقدداا ارددترا وتددترإب،  .معدد مي،  مس ةدد ، .  1996محمااف و اا     .3
 فا طين. -.  رم  هللا 1997حةش رمن وزمرا م  ال  مس ا طية،ا 

 ، سةا .1948 –سجل مسةكبا . 1988مي ص الع دة ال          .4
.                   2020من مسم،ددددددددددتن فددددددددد  فا ددددددددددطين مالدددددددددتا  .2022الجهاااااااااال المي ااااااااااصا لالصااااااااااان ال   اااااااااا       .5

 فا طين. -رم  هللا 
 فا طين. -دظت  حاا حتن مسم،تن.  رم  هللا  .2021س  ة المياه ال      ية   .6
جدامو  مالدتم،ا حبا دا حدن سدجل مس د ت ، وزمرا مسام ا،دا.  .  2021الجهال المي صا لالصان ال   ا       .7

 .فا طين -رم  هللا 
 .فا طين -.  رم  هللا2020قت اا ع،تدتن مسزومج ومسطالق . 2022الجهاال المي صا لالصان ال          .8
قت دددددددداا ع،تدددددددددتن مالددددددددتامن مسلددددددددبا س  ددددددددد م           .  2018الجهااااااااال المي ااااااااصا لالصااااااااان ال   اااااااا       .9

 فا طين. –(.  رم  هللا 2010-2018)
 .2015مس ق إ  مسلب  مس ة    – 2017مي ص المع  مات الصحية ال          –ولارة الصحة  .10
مسة ددددتم   . 2013مالج مدددت   سمبتفظدددا مسقددداا، مسم ددد  . 2013الجهاااال المي اااصا لالصاااان ال   ااا       .11

 فا طين. –مألستس،ا. رم  هللا
 

 .فا طين –هللا رم   .، مسة تم  مألوس،ا2021مس اام  مسزرم   . 2022 الجهال المي صا لالصان ال         .12
. 2020/2021- 2017/2018قت اا ع،تدتن ح   مس اا،  س   م  مسارمسد،ا . 2021  ولارة التيبية والتع يم .13

 فا طين. -رم  هللا
 -. رم  هللا2020قت دددددداا ع،تددددددتن مالددددددتامن مس قتفدددددا، . 2021الجهاااااال المي اااااصا لالصاااااان ال   ااااا       .14

 فا طين.
 

مسك دددتل مالالدددتم  مس دددة   سمعس دددتن مس ااددد،  مسادددتس  ساادددت   .2021التع ااايم العاااال  والعحااا  الع مااا    ولارة .15
 فا طين –. رم  هللا 2020/2019مسارمس  

 

 2019مسم د  مألسد   س كة س ج،دت مسماا حدتن ومالتلدتالن، .  2020الجهال المي صا لالصان ال          .16
 فا طين. –رم  هللا  . تق إ  مسة تم  مس م، ،ا -

.               2021قت ددددددداا ع،تددددددددتن ح ددددددد  مسقددددددد   مساتحاددددددددا  . 2021الجهاااااااال المي اااااااصا لالصاااااااان ال   ااااااا       .17
 فا طين. –رم  هللا 

(.                     2019-2004مسب دددددددددددددت تن مسق ح،دددددددددددددا ). 2020الجهاااااااااااااال المي اااااااااااااصا لالصاااااااااااااان ال   ااااااااااااا       .18
 .فا طين –رم  هللا 
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           .2021جددددداو  لددددددالا مسمي،شدددددا مس ا ددددددطية  سااددددددت  .  2022الجهاااااال المي ااااااصا لالصااااااان ال   اااااا       .19
 فا طين. -رم  هللا 

 

 .. رم  هللا فا طين2019، مالتامن مال مت سا اا .  2021الجهال المي صا لالصان ال          .20
 .فا طين –. رم  هللا 2019 ،مسمةشتنح   مسةقل  ترج   2020هال المي صا لاللصان ال         جلا .21
 فا طين. –. رم  هللا 2020مالتامن ر ص مألعة،ا,  .2021الجهال المي صا لالصان ال       ,  .22
مسةشددددددددددتف مس ةدددددددددداق  فدددددددددد  مسردددددددددد ا مس   ،ددددددددددا،                      .2021الجهااااااااااال المي ااااااااااصا لالصااااااااااان ال   اااااااااا       .23

 فا طين. -.   رم  هللا 2020 -مسةش ا مس ة إا 
 –رم  هللا  .2020 ،لددتامن مس جددترا مسيترج،ددا مسم  دد  اماجددامو   الجهااال المي ااصا لالصااان ال   اا      .24

 فا طين.
مس ق إدد  م الددتم   مسم دد ام من م سدد مميا،ا فدد  فا ددطين   .2020الجهااال المي ااصا لالصااان ال   اا      .25

 فا طين. –.  رم  هللا 2019مس ة   
                     2018مسظددد وال مالج مت ،دددا ومالق لدددت  ا،  ح مقبدددا ح ددد  .2019 ال   ااا     الجهاااال المي اااصا لالصاااان  .26

 فا طين. –رم  هللا  مسة تم  مألستس،ا. -

                . 2020مي ااااااااص المع  مااااااااات اإلسااااااااياا    لححاااااااا ل اإل  ااااااااا  واااااااا  ا را اااااااا  المحت ااااااااة   ت اااااااا  م    .27
 .http://www.btselem.orgمسل با م سك  ود،ا  

 .2020مس ق إ  مس ة   ا   مالد هتكتن م س مميا،ا ف  مسقاا . 2021مي ص مع  مات وادا ل  ة   .28
 

  تق إدد  2017مس اددام  مساددت  سا دد ت  ومسم ددتكن ومسمةشددآن . 2019 الجهااال المي ااصا لالصااان ال   اا      .29
 فا طين. -مسة تم  مسةهتم،ا.  حبتفظا مسقاا.  رم  هللا  -مسم تكن 

مس ،دددددت  مسلدددددب    مةتسدددددبا مسيددددد   مسادددددتسم  س ر دددددت         .2022 الجهاااااال المي اااااصا لالصاااااان ال   ااااا      .30
 فا طين. –رم  هللا  .2022مسج إا، 

 فا طين. -هللا رم  . 2019ن، يجامو  مسم تكن ف  فا ط   .2020ال          لالصانالجهال المي صا  .31

 فا طين. -.  رم  هللا2020قت اا ع،تدتن مالتامن مسطتقا  .2021الجهاال المي صا لالصان ال          .32

، مسة تم  2017مس اام  مسات  سا  ت  ومسم تكن ومسمةشآن  .2022الجهال المي صا لالصان ال          .33
 فا طين. -تق إ  مسمةشآن.  رم  هللا  -مسةهتم،ا 

)ك رودت(  اد مسظ وال  19 -ح   أ   جتمبا ك فيا   .2021المي صا لالصان ال         الجهال  .34
 فا طين. -رم  هللا   مسة تم  مس م، ،ا. - 2020أ تر(،  -مالج مت ،ا ومالق لت  ا س س  مس ا طية،ا )آذمر

حعس تن  ح   أ   مزحا في وا ك رودت مسم  جا  اد  .2021الجهال المي صا لالصان ال          .35
 فا طين. -مسة تم  مس م، ،ا.  رم  هللا –( 2020أ تر،  -مسقطتع مسيتص ف  فا طين، )ّمذمر
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Note  
 

Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the 

methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 

http://www.pcbs.gov.ps.  

  

There are some minor differences in the totals of the values of the same variable between 

different tables due to the convergence. 

 

A set of special symbols were used in the tables of this book. The representations of these 

symbols are as follows: 

 

(0) The value is zero, or Less than half of the unit 

(-) Nil 

(..) Data not available  

(:) Data not available for publication  

(.) Not applicable  
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 

Jerusalem because of the significance of the city politically, religiously, geographically and 

historically, in addition to its basic statistical needs.  Statistics on Jerusalem are based on 

official data collection, classification, processing and form the basis for the Jerusalem 

Statistical Yearbook, which covers demographic, social, economic and environmental 

indicators. 

  

The data for the Jerusalem statistical program are derived from primary and secondary 

sources in cooperation with a number of national institutions in the public, private and    

non-governmetal sectors.  The data undergoes thorough examination and the methodology 

is evaluated. The program attempts to collate and present comprehensive statistical data on 

the Jerusalem governorate and the changes occurring over time to serve as a statistical 

monitoring tool. 

 

PCBS is pleased to present this Statistical Yearbook on Jerusalem noting the obstruction of 

data collection because of the obstacles and challenges posed by the existing conditions on 

the Palestinian society.  

 

This Yearbook presents Jerusalem under Israeli occupation and covers different statistics on 

population, demographic reality, social status, geographic and economic. It also presents 

statistics about Israeli violations in Jerusalem, including settlements, the confiscation of 

land, demolished buildings and confiscated Jerusalemites ID's.  

 

We hope that this publication will be an important reference source on statistical data on 

Jerusalem and will enhance the capacity of Palestinian planners, decision makers and 

researchers to bring about Palestinian sovereignty of Jerusalem. 

 

We look forward to issuing the next volume under a sovereign Palestinian state with 

Jerusalem as its capital.        

 

           

  

 

 

 

June, 2022                     Dr. Ola Awad                          

President of PCBS 
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Chapter One 

 

Jerusalem Under Occupation 
 

Background 

Jerusalem, important historical city, has always attracted different peoples and civilizations. 

Notwithstanding over twenty-five different attacks and sieges, Jerusalem conquered all 

attempts to change its identity and vitality. Jerusalem is the cradle of three monotheistic 

faiths and the holiest city of all. It is the first Qiblah of Islam (the direction to which 
Muslims turn to pray), the site from which Prophet Mohammad ascended to heaven, and 

the site of Christ’s resurrection. 

 

The Jerusalem governorate lies in the center of the West Bank at longitude °35  4′ ″0  and 

35° 30′ 0″ to the East, and through latitude °31  ′43  ″0  and 31° 53′ 0″ to the North.   

 

There are 50 communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 

divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2017).  

 

Founders and invaders of the Capital of Palestine gave it different names across history; 

review of those names has historical significance for researchers. Referring to Jerusalem 

under those different names in world documents and manuscripts highlights greed and 

conflict over Jerusalem, which has been contested by many civilizations. This is evident 

from conflict appears the different names given to the city by the Canaanites, Persians, 

Greeks, Romans, and Islamic nations. The Jebusites castle, currently known as Jerusalem, 

was built six thousand years ago. This name has had unique and distinctive reverberations 

throughout history as a location and civilization.  

  

Major Names of Jerusalem  

1. Jebusites Castle: Named after the Jebusites. 

2. Jebusites: Named after the Jebusites. 

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God. 
9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 

Gospel. 

10. Uarushalem: Mentioned in ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originating from the Canaanite name, which 

occurred in hieroglyphic writings.  

13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 

captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem. 

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem.  
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In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 

Yuhestic, Nurmistik, Nur Es-Salam, Nur El-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 

Milo, Akra, Antokhia, etc.  

 

Jerusalem Under Israeli Occupation  

Jerusalem and other Palestinian towns fell under Israeli military occupation in 1967. 

Following its occupation of the West Bank, of which Jerusalem is an integral part, on June 

28th, 1967, Israel issued its first illegal administrative order, which annexed East Jerusalem 

(approximately seven km2) and other areas in the western part of the city (the total area of 

which was around 38 km2 at that time).  This was followed by other illegal procedures, 

including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of Israeli 

identity cards to Palestinian Jerusalemites; the nullification of Jordanian laws, courts and 

banks; the imposition of Israeli curricula on the Palestinian education system; and other 

actions. Such measures aimed to remove and cleanse any feature of Arab rule and subject 

the land and the population to Israeli control.       

 

In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 

Jerusalem were extended through the expropriation of more land from the occupied West 

Bank, almost a two-fold extension compared to the total area of the Jerusalem Governorate 

prior to June 1967. Land annexation was accompanied with the complete destruction of any 

Palestinian communities, especially on the western side of the governorate. The demolition 

and complete depopulation of three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit Nuba) was a 

flagrant example of the ethnic cleansing committed by Israel.   

 

Illegal Israeli procedures then accelerated considerably with the tightening of a settlement 

belt around Jerusalem as preventive security and a first line of defense along its borders. 

This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the Israeli 

government, targeting thousands of dunums of Palestinian land under different pretexts. 

The final process was the building of the Expansion and Annexation Wall on the borders of 

the ‘Jerusalem Municipality’. The construction of the wall in the north completely isolated 

many communities (both land and population) in the Jerusalem Governorate, forcing the 

population to migrate outside the borders of the wall area. 

 

Despite Palestinian, Arab and international opposition to Israeli policies, following thirteen 

years of military occupation of Jerusalem, namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset 

enacted the Basic Law, which stipulated that “Unified Jerusalem is the capital city of 

Israel”.  

 

From Israel’s viewpoint, it has succeeded in encircling Jerusalem and accomplishing its 

long-held goal through illegal administrative regulations and measures that have imposed 

its authority over the Palestinian part of the city. This includes annexation and domination 

of various aspects of the living conditions of the Palestinian people via the creation of new 

realities on the ground. Those measures aim to legitimize Israel’s illegal actions and 

exclude Arab Jerusalem from the context of relevant UN and international resolutions. 

 

International resolutions and conventions, primarily the Fourth Geneva Convention of 

1949, completely prohibit any change in the status of occupied territories. Articles 49 and 

53 of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit all practices of the 
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Israeli occupation, including demolition, evacuation, depopulation, and endangering the 

security and lives of the population. 

 

Communities Destroyed in Jerusalem in 1948 

The Israeli occupation played a destructive role in Jerusalem with its measures of 

depopulation and land domination. Indeed, it demolished the entire infrastructure of the city 

it occupied in 1948. In the same war, it uprooted the indigenous population of the city, 

pushing many of them to the Eastern part, while another part of the inhabitants of Jerusalem 

settled in other Palestinian Governorates or immigrated to Arab and other countries. The 

number of Palestinians depopulated at that time is estimated at 98 thousand persons with 

property extending over 272,735 dunums.  
 

Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  
Population and Area 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

1948/01/01  2,958 8,743 Lifta 

1948/01/01  278 2,979 Bayt Naqquba 

1948/01/01  302 4,629 Bayt Thul 

1948/04/03  1,056 4,844 Qaluniya 

1948/04/03  104 1,446 Al Qastal 

1948/04/09  708 2,857 Dayr Yassin 

1948/04/15  46 1,401 Nitaf 

1948/04/16  650 10,699 Saris 

1948/04/28  69,693 20,790 Jerusalem (Qatamon) 

1948/05/10  2,784 16,268 Bayt Mahsir 

1948/07/11  487 4,158 Al Jura 

1948/07/13  46 5,522 Aqqur 

1948/07/13  522 4,502 Khirbat al Lawz 

1948/07/13  626 3,775 Sataf 

1948/07/13  719 4,102 Suba 

1948/07/15  2,250 6,828 Maliha 

1948/07/17  12 3,072 Dayr 'Amr 

1948/07/17  23 568 Khirbat Ism Allah 

1948/07/17  325 8,004 Kasla 

1948/07/18  406 403 Artuf 

1948/07/18  3,689 15,029 Ayn Karum 

1948/07/18  499 13,242 Dayr Rafat 

 

  



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2022                                                Jerusalem Under Occupation 
 

 

[20] 

 

(Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 
Population and Area 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

1948/07/18  719 5,522 Ishwa 

1948/07/18  302 2,159 Islin 

1948/07/18  394 4,967 Sar'a 

1948/10/19  835 19,080 Al Burayj 

1948/10/19  2,436 22,734 Dayr Aban 

1948/10/19  70 5,907 Dayr Al Hawa 

1948/10/19  70 2,061 Sufla 

1948/10/21  626 8,757 Bayt 'Itab 

1948/10/21  81 1,013 Bayt Umm Al Mays 

1948/10/21  255 6,781 Dayr Al Sheikh 

1948/10/21  220 3,518 Jarash 

1948/10/21  719 8,342 Ras Abu A'mmar 

1948/10/21  .. .. Kirbat Al Tannur 

1948/10/21  313 4,163 Kirbat Al Umur 

1948/10/21  1,914 17,708 Al Walaja 

1948/10/22  510 12,356 Allar 

1948/10/22  302 3,806 Al Qabu 

 97,949 272,735 Total 

 

 
The data for Jerusalem governorate was collected through the three sources of data 

collection: 

1. Population, Housing and Establishment Census: A comprehensive count of all areas of 

Jerusalem is made and the most important demographic characteristics of the population are 

obtained. 

2 . Field surveys (such as the Jerusalem Social Survey): where a sample is taken from the 

areas of the Jerusalem governorate and the most important demographic characteristics of 

the population are reflected for this sample to obtain estimates for the governorate as a 

whole. 

3. Obtaining data from administrative records. 

 

 
 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2022                                                                                 Summary 

 

 

 

 

 

[21] 

Chapter Two 

 

Summary 
 

1. Population 

 The estimated population of Jerusalem Governorate in mid-2021 was about 471,834 

people. The estimated population in the governorate represented 9.0% of the total 

population in Palestine and 15.1% of the total population in the West Bank.  

 

 
 

Population Density 

 The total area of Jerusalem Governorate is 345 km2. 

 The population density in Jerusalem Governorate was 1,322 (capita/km2) at                

mid-year 2020. 
 

Population Density (Capita/km2) by Region, Mid-Year 2020 
 

 
*:        Data includes Jerusalem Governorate. 

  

847
539

5,612

1,322

Palestine West Bank* Gaza Strip Jerusalem
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2. Vital Statistics 
 The number of registered live births in Jerusalem Governorate with Palestinian ID cards 

was 3,295 in 2020, Registered deaths for the same year was 408 respectively. 

 2,330 marriage contracts were signed in Shariah courts and churches in Jerusalem 

Governorate in 2020.  

 There were 489 divorce cases in Shariah courts in Jerusalem Governorate in 2020.  

 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 2020 

 

3. Health  

 The average number of cigarettes consumed per day was 26 cigarettes per person in 

Jerusalem governorate, compared to 19.5 cigarettes per person in Palestine in 2021.   

 There were 7 hospitals in Jerusalem Governorate with 716  beds in 2020. 

 The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 49,880 in 2020.  

 The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 190,137 in 2020.  

 The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 72.8% in 2020.  

 In 2017, around 79.7% of individuals in Jerusalem (J2) reported having health insurance. 

 

4. Labour Force  

 The labor force participation rate among individuals (15 years and above) in Jerusalem 

Governorate was 35.8% in 2021 (62.0% for males and 10.4% for females).   

 The unemployment rate in Jerusalem Governorate of individuals (15 years and above) 

was 4.4% in 2021. 

 Employment rate in Jerusalem Governorate among individuals (15 years and above) was 

95.6% in 2021. 

 Employed individuals in Jerusalem Governorate distributed by employment status in 

2021 were as follows: 4.8% employer, 7.7% self-employed, 87.0% wage employee and 

0.5% unpaid family member. 
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Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 2021  

 

 

 

5. Living Standards 

 Income from wages earned from employment in Israel was the main source of household 

income for 41.6% of households in Jerusalem Governorate in 2018.  Income from the 

private sector made up 21.4%, and income from national insurance allowances was the 

main source of income for 17.2%. Wages from the government sector represented 4.5% 

of households in Jerusalem Governorate. 

 Around 5.3% of the Palestinian households in Jerusalem Governorate from household 

point of view described their standard of living as well, 85.1% described it as “fairly 

good”, 8.9% as poor and 0.7% as very poor in 2018. 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Household Point of View, 2018 
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6. Education 
6.1 Schools1  

 In scholastic year 2021/2022, there were 259 schools. 

 In scholastic year 2021/2022, there were 74,366 school students: 36,291 males and 

38,075 females.  

 In scholastic year 2021/2022, the average number of students per teacher was 14.7 in 

government schools, 21.3 in UNRWA schools and 16.2 in private schools. 

 In scholastic year 2021/2022, the average number of students per class was 20.8 in 

government schools, 29.7 in UNRWA schools and 23.5 in private. 

 

 
 

6.2   Higher Education2  

 In scholastic year 2020/2021, there were 12,436 university students: 4,666 males and 

7,770 females.  

 In scholastic year 2020/2021, there were 412 college students: 57 males and 355 females. 

 In scholastic year 2019/2020, there were 2,747 university graduates: 1,078 males and 

1, 66 9 females.  

 In scholastic year 2019/2020, there were 123 college graduates: 12 males and 111 
females. 

 

7. Culture  
 In 2021, there were 51 cultural centers operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2021, there were 4 museums operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2021, there were 2 theaters operating in Jerusalem Governorate.  

 In 2021, there were 131 mosques operating in Jerusalem Governorate. 
 

                                                           
 1

Notes: 

 Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem. 

 Data for the academic year 2020/2021 are preliminary data.  

2 Universities include traditional universities and university colleges, and the number of students represents all students affiliated with these universities 

from different governorates 
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8. Information Society  

 In 2019, 41.0% of households in Jerusalem Governorate owned a computer (Desktop, 

Laptop, or Tablet). 

 In 2019, 36.4% of households in Jerusalem Governorate used a Palestinian Internet 

service compared to 71.1% who used an Israeli internet service. 
 

Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 
Tools, 2019 

  

 
 

9. Buildings  

 The number of buildings in Jerusalem Governorate that were counted during the period 

from 16/09/2017 to 31/10/2017 was 40,745 buildings, of which 17,989 were in Jerusalem 

(J1), and 22,756 in Jerusalem (J2).  
 

Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
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10. Housing  

 In 2020, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem Governorate was 3.2 

rooms.   

 In 2020, the average housing density in Jerusalem Governorate was 1.5 person per room.  

 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Housing Density 

(Number of Persons per Room), 2020 
 

  

 

11. Agriculture 

 The number of agricultural holders in the Jerusalem governorate reach 2,524 holders. 

While the number of agricultural holdings was 2,561 agricultural holding during the 

agricultural year 2020/2021. 

 The total cultivated area in Jerusalem governorate in the agricultural year 2020/2021 

amounted to 10,306 dunums, of which 9,230 dunums, as 89.6% cultivated with 

horticulture trees, 356 dunums, as 3.4 % cultivated with vegetables, and 720 dunams, as 

7.0%, cultivated with field crops. 

 There were 264 heads of cattle in the Jerusalem governorate, 31,619 heads. of sheep, 

While the number of goats reached 18,627 heads, as on 01/10/2021. 

 

Percentage distribution of cultivated area in Jerusalem Governorate by type of crops, 

2020/2021 
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12. Environment and Natural Resources 
12.1 Water  

 24.5 million m3 of water was purchased from Israeli Water Company (Mekorot) in 

Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem Governorate (J2) in 2020. 

 111.7 (liter/capita/day) Daily Consumption Rate per capita in Ramallah & Al-Bireh and 

Jerusalem Governorate (J2) in 2020. 

 96.2% of households in Jerusalem Governorate use the public water network for drinking 

water, during the year 2019. 

 85.4% of household members in Jerusalem Governorate with an improved drinking water 

source located on premises, free of contamination, and available when needed in 2019. 

 The amount of rainfall in 2022 was 476.2 mm in Jerusalem station. While the mean 

average of rainfall in Jerusalem station was 537 mm. 

 

12.2  Electricity  

 During the year 2020, the Jerusalem Governorate’s purchases of electrical energy 

amounted to 950 GWh, while the maximum load reached 236 MW, the capacity of the 

connection points reached 244 MVA, and the number of subscribers reached 102,934. 

 

12.3   Solid Waste  

 21,721 housing units in Jerusalem Governorate (J2) during the year 2017 disposed of 

solid waste by throwing it in the nearest container, 1,488 housing units disposed of solid 

waste by burning, and 87 housing units by throwing them randomly. 

 

12.4   Sanitation 

 98.7% of households in Jerusalem Governorate using improved sanitation in 2019. 

 

13. Establishments 

 In 2017, there were 10,227 establishments operating in Jerusalem Governorate there were 

9,704 establishments operating in the private sector, non-governmental organizations, and 

government companies in Jerusalem Governorate. Those establishments employed 

34,786 employed persons, of whom 15,604 were in Jerusalem (J2) and 19,182 in 

Jerusalem (J1). 

 By distributing the operating establishments in the Jerusalem governorate according to 

the main economic activity, the first activity in terms of the number of establishments 

was wholesale and retail trade; the repair of motor vehicles and motorcycles with 5,326 

establishments. While the second activity was manufacturing with 1,239 establishments, 

followed by other service activities with 969 establishments.   
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Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the  
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017 

 
 

14. National Accounts  

 In Jerusalem Governorate (J1), the gross value added at current prices was USD 1,348.4 

million for 2019 compared with USD 1,321.6 million in 2018. 
 

Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate  
 (J1) by Economic Activity, 2019 

 

 
 

Note: Value added within national accounts includes all value added incurred from all economic sectors including the informal 

sector. 

 

15. Consumer Prices  

 The consumer price index in Jerusalem Governorate (J1) increased by 1.95% in 2021 

compared with 2020 and by 0.74% in 2020 compared with 2019. 

 

16. Transportation and Telecommunication 
  

16.1 Transportation and Storage: 

 There were 184 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2019. 

 There were 804 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2019. 
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 The output value in Jerusalem Governorate was USD 7.9 million in 2019. 

 The value added realized by the transportation and storage was USD 5.0 million in 2019. 

 

16.2 Information and Telecommunication: 

 There were 48 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2019. 
 

 There were 94 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2019.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 2.2 million in 2019. 

 The value added realized by the information and telecommunication activities was USD 

1.8 million in 2019. 
 

 
Main Economic Indicators for Information and Telecommunication 

 Activities in Jerusalem Governorate, 2019 
        (Value in 1000 USD) 

 

 
17. Construction Sector 
 

 131 building licenses were issued in Jerusalem Governorate (J2) with an area of 180.6 

thousand m2 in 2021. 

 There were 11 licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem Governorate (J2) 

with an area of 9.8 thousand m2 in 2021. 

 The output value in construction activities in Jerusalem Governorate was USD 21.8 

million in 2019. 

 The value added realized by the construction activities was USD 17.2 million in 2019. 

 

18. Industrial Sector 

 The output value of those enterprises was USD  606.9  million in 2019. 

 The value added realized by the industrial sector was USD  379.3 million in 2019. 
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Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2019 
 

    (Value in 1000 USD) 

 
 

19. Tourism  
 There were 17 hotels in operation responded to the hotel survey at the end of the year 

2020 with 822 rooms and 1,954 beds in Jerusalem Governorate. 

 Average number of employees in Jerusalem governorate hotels was 562 in 2020.  

 

20. Services Sector  

 There were 2,994 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2019. 

 There was 17,700 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2019.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 771.8 million in 2019. 

 The value added realized by the services sector was USD 577.9 million in 2019. 

 

21. Internal Trade 
 There were 5,127 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2019. 

 There were 12,597 employed persons in this activity in Jerusalem Governorate in 2019.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 753.2 million in 2019. 

 The value added realized by internal trade activities was USD 598.8 million in 2019. 

 

22. Registered Foreign Trade  

 The total value of registered imports of goods to Jerusalem Governorate decreased in 

2020 by 6% compared to 2019 and reached USD 327.9 million.  

 The total value of registered exports of goods from Jerusalem Governorate increased in 

2020 by 10% compared to 2019 and reached USD 62.8 million. 

 

23. Israeli Violations  
 Number of Settlements constructed on confiscated land in Jerusalem Governorate 26 

settlements, 16 of them were in (J1) in 2020. 

 In 2020, around 332,294 settlers in the settlements in Jerusalem Governorate and 246,909 

of them were in (J1). 

 14,701 Jerusalem ID's cards were confiscated between 1967 and 2020. 

 2021, the Israeli authorities demolished 160 buildings in Jerusalem Governorate (96 

residential buildings, 64 nonresidential buildings). 
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24. Special Topics 
The impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic conditions of households 

in Jerusalem Governorate 

 66.2% of the household's main income earners in Jerusalem Governorate worked 

during the lockdown period that started from March 5th and up to May 25th, 2020. 

 9.9% of the household's main income earners has stopped working during the 

lockdown period. 

 23.9% of the household's main income earners didn’t even work before the 

lockdown period. 

 51.6% of workers were absent from work during the lockdown period.  

 84.8% of households3 in Jerusalem Governorate thier childern particpated in 

eductional activities (remote/online education) during the lockdown. 

 41.7% of households, whose childern partcipated in any type of educational 

activities (remote/online education) during the lockdown period, have evaluted the 

experince as being bad and didn’t fulfill the desired task. However, 44.4% of them 

have evaluted it as being good and fullfilled the desired task, but there is a room for 

enhacing the experience, whereas 13.9% of them evaluted this experince as being 

good and fulfilled the desired task. 

 39.1% of households pointed out that the unavailability of intenet in the household 

prevented their children from participating in the educational activities during the 

lockdown period. 

 In 41.6% of Jerusalem's households, total income declined by half or more during 

the lockdown period, compared to February of 2020.  

 In Jerusalem Governorate, the cash transfer programs are the most desirable 

measures and procedures the government should be taken in such times of crisis 

(37.5%). While food supplies parcels and procurement coupons came as the second 

priority (14.7%). Whereas the third priority are job opportunity and employment 

program (11.7%).  

 

                                                           
3 Households Which have children between the ages (6-18 years) and are enrolled in education before the lockdown. period 
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The Impact of the Covid-19 Pandemic on Economic Enterprises Jerusalem 

Governorate: 

 46% of the establishments in the Jerusalem Governorate were reported facing 

closure days. 

 The percentage of the closure days during the three months of lockdown out of 88 

working days of the lockdown was 15%. 

 57% of the establishments reported that sales/production have decreased during the 

three months of the lockdown, with a decrease in average sales/production by 30% 

compared with normal situation 

 77% of the establishments faced a decline in the availability of cash flow. 

Meanwhile, 52% stated an increase in returned checks, and 45.0% of the 

establishments reported having a difficulty in the supply of financial services which 

were normally available. 

 14% of establishments reported that they were forced to delay payments to suppliers 

or employees, whereas 56% of them had to get loans from friends, family, relatives 

to cover the shortage in cash flow. 

 22% of the establishments have responded to this crisis by dismissing employees. 

Whereas 6% of the establishments responded to the pandemic by reducing the 

salaries and wages of their employees. Meanwhile, 4% of them responded to the 

crisis by giving their employees unpaid leave and 3% put their employees on leave 

with their salaries. 15% of the establishments responded to have suspended 

employees from work due to Infection or contact with a person infected with Covid-

19. 

 33% of the establishments started using or have increased the use of internet, online 

social media networks, specialized apps, or digital platforms in response to the 

COVID-19 outbreak. The main use of such digital solutions was for marketing with 

a percentage of 53%, followed by 46% for sales, and 41% for service delivery. 

 In the last 88 days (March 5th - May 31st, 2021), the establishments reported that the 

percentage of employees who are currently working remotely from home was 9.0% 

of the total number of employees. 

 72% of the establishments in Jerusalem Governorate indicated that the most needed 

policies to support their business over the COVID-19 crisis are Exemptions or tax 

deductions,  66% of them chose cash transfers, while 60% reported that utility 

subsidies (services: electricity, water, wastewater, internet, etc.),  followed by 

government purchase of goods and services with 55%. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one night 

or more. 
 
 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. Rooms closed 

for maintenance or repairs are excluded. 

 

A Child: 

Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the 

child, majority is attained earlier. Without discrimination of any kind, irrespective of the 

child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, color, sex, language, religion, political 

or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

 

 

B 
 

Bed: 

Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on 

the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least one 

completed ceiling, regardless of the construction material and the purpose of construction 

and utilization at the time of the visit. The building might be utilized for habitation, for work, 

for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under construction at the time of the 

visit. 

 

C 
Computer Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods one is called the base period 

and the other is the comperison period 
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D 
 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

E 
Electric Energy: 

It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-

hour.   

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location 

and in which only a single productive activity is carried out or in which the principal 

productive activity accounts for most of the value added. 

 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self-employment.  

 

Employed Person: 

Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business 

from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, 

or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The employed 

person is normally classified in one of two categories according to the number of weekly 

work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence due to sick 

leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 

hours. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services).  

 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside 

the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free 

customs regions as a discount from the national economy, which results from transaction 

with a non-resident economy. 
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F 
Fixed Assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in production 

processes for more than one year. 

 

G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents, (local factors 

of production) and regardless of the distribution of this production, locally or externally. 

During a specific period of time and does not include deductions for depreciation of Fixed 

capital or deterioration of natural resources. 

 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 

based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 

 

H 
Health Insurance: 

A contract between the insured and the insurer to the effect that in the event of specified 

events occurring (determined in the insurance contract), the insurer will pay compensation 

either to the insured person or to the health service provider. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) for 

a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also provide 

some outpatient services, particularly emergency care. 

 

Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of the beds, 

which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two beds inside the hotel 

room. 

 

Household: 

The household is defined as one person or a group of persons with or without a household 

relationship, who live in the same housing unit share meals and make joint provision of food 

and other essentials of living. 

 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer, and Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
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Household Consumption: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and the value of goods and service payments or part of payments received from the employer, 

and own-produced goods and food, including consumed quantities during the recording 

period, and Imputed rent. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing 

unit. The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a 

household during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for 

work purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 

households during the survey. 

 

I 
Imports: 

It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and sea 

that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for re-

exportation. 

 

 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a week 

or a month or a year. 

 

Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize manipulate, 

produce present and exchange information by electronic and other manual automated mean. 

 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 

 

Internet: 

A worldwide public computer network. It provides access to a number of communication 

services including the World Wide Web and carries e-mail, news, entertainment and data 

files.  

 

J 
Jerusalem J1 & J2 

For pure statistical purposes, Jerusalem Governorate was divided into two parts. (Area J1) 

includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967. Those 

parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 

'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab as Sahira, As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al 

Quds), Ash Shayyah, Ras al 'Amud, Silwan, Ath Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al 

Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, Umm Tuba.).  (Area J2): Includes the following 

localities: (Rafat, Mikhmas, Qalandiya Camp, Qalandiya, Beit Duqqu, Jaba', Al Judeira, Ar 
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Ram & Dahiyat al Bareed, Beit A'nan, Al Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al Qubeiba, Kharayib 

Umm al Lahim, Biddu, An Nabi Samwil, Hizma, Beit Hanina al Balad, Qatanna, Beit Surik, 

Beit Iksa, A'nata, Al Ka'abina (Tajammu' Badawi), Az Za'ayyem, Al 'Eizariya, Abu Dis, 

A'rab al Jahalin (Salamat), As Sawahira ash Sharqiya, Ash Sheikh Sa'd).  

 

L 
Labor Force:  

All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 

 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective 

of whether he died after that or not. 

 

M 
Main Economic Activity:  

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exist in the enterprise.  
 

Main Telephone Lines: 

It is a telephone line connecting the subscriber’s terminal equipment to the public switched 

network and which has dedicated port in the telephone exchange equipment. 

 

Mixed Holding: 

Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals.  

 

Monthly Work Days:  

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

Motor Vehicle:  

A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

 
 

N 
 

Non-Residential: 

When the building is not  prepared for residential purposes or more than half of its area was 

for residential purpose then it must be  classified  as industrial, commercial, 

educational,...est. 
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Non-Registered Refugees: 

It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA. 
 

Non-Refugee: 

It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses 
 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 

person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 

Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly 

on the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 

 

 

Output: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the value of 

any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the 

risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 

 

P 
Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and above, who were 

neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they don’t 

have any desire to work or because of the availability of another source of income. 

 

Paid-employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Price Index: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
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R 
Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine which 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 

Registered Refugees:  

It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 
 

Relative Weights: 

The percent which reflects the relative significance of economic commodities and services 

within the consumer basket or any component of index number which used in mathematical 

calculation for the index. 
 

Residential: 

The building is considered residential if more than half of its total area is prepared for 

residential purposes. The building could consist of:    Complete dwellings.   Rooms added to 

the dwellings.  Extension of other facilities, e.g. kitchen, bathroom, cesspool, garage. 
 

Room: 

The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, provided 

that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more 

than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. Likewise, the salon or 

living room is considered a room. The kitchen, bathroom, paths and toilet are not considered 

rooms. Areas allocated for animals and poultry along with those used for work purposes only, 

are not considered rooms. 
 

S 
School:  

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and 

grade structure. 
 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 

sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 

 

Self-Employed: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self-employed who work to 

own selves outside establishments. 

 

Solid Waste: 

Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
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Springs:  

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the topographic 

surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources after 

collection and treatment for consumers (industrial and commercial establishment, irrigation 

utilities and public institutions). 

 

T 
 

The Hotel: 

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the visitors 

in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average single 

family. The establishment must be under one management, and provides various facilities 

and services to visitors. 
 

The Boundary Wall: 

This is when boundary wall undergoes separate licensing.  If the building license includes 

the wall, then it is not included herein. 
 

U 
 

Unemployed (According to ICLS-19th)  

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods 

newspaper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 

 

Unpaid Family Member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

UNRWA School:  

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the gross 

value less the value of fixed capital consumption. 

 

Villa: 

A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 

constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 
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bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen and 

other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the area 

of this garden, which is surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have roofed 

parking area (garage). Villas also may include separate small building or extension as part of 

them. 

 

 

W 
Wage: 

Cash net wage paid to the wage employees for time worked.  

 

Y 
Yesha Council: 

It refers to the council that represents settlers in the West Bank except those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.  Yesha is also the representing 

body of a number of regional councils. 
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